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Bud˝et gminy Wieliszew
na rok 2021
NNaa oossttaattnniieejj  uubbiieegg∏∏oorroocczznneejj  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  rraaddnnii  uucchhwwaalliillii  ppllaann  ddoocchhooddóóww  
ii wwyyddaattkkóóww  nnaa nnoowwyy  rrookk..
Posiedzenie XXVI sesji Rady Gminy Wieli-
szew odby∏o si´ 29 grudnia o godz. 10.00
i mia∏o charakter zdalny. Radni, którzy
wczeÊniej zapoznali si´ z projektem uchwa-
∏y bud˝etowej, przyj´li jà wi´kszoÊcià g∏osów
(14 osób za, 1 osoba wstrzyma∏a si´ od g∏o-
su). Pe∏nà dokumentacj´ dotyczàcà decyzji,
które zapad∏y podczas sesji, mo˝na znaleêç
na stronie www.bip.wieliszew.pl 

W bud˝ecie zaplanowano dochody w wy-
sokoÊci 115 167 683 z∏, czyli o ponad 8,6 mln
z∏ wi´cej ni˝ w ubieg∏ym roku.Wydatki okre-
Êlono natomiast na kwot´ 120 241 360,54 z∏,
w tym 15 620 156 z∏ na inwestycje.

ZZaaddaanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnnee  
zzaałłoo˝̋oonnee  ww bbuudd˝̋eecciiee::

• rozbudowa Szko∏y Podstawowej 
w Janówku 4,7 mln z∏

• budowa bazy sportowej 
przy SP w ¸ajskach 5,55 mln z∏

• rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody 450 tys. z∏

• budowa dróg gminnych 1,9 mln z∏
• Znacznà cz´Êç Êrodków (ponad 611 tys. z∏)

przeznaczono równie˝ na cele Funduszu So-
∏eckiego.

Wi´cej informacji na ten temat 
mo˝na znaleêç  na stronach 8–9.
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PPrrzzyy OOÊÊrrooddkkuu  PPoommooccyy
SSppoo∏∏eecczznneejj  ww WWiieelliisszzeewwiiee
ppoowwssttaa∏∏yy  JJaadd∏∏ooddzziieellnniiaa
oorraazz  SSzzaaffaa  SSppoo∏∏eecczznnaa..
PPuunnkktt  cczzyynnnnyy  jjeesstt
oodd ppoonniieeddzziiaa∏∏kkuu
ddoo ppiiààttkkuu  ww ggooddzz.. 88––1166
oorraazz  ww ssoobboottyy
ww ggooddzz.. 99––1133..  ZZaacchh´́ccaammyy
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
ddoo wwssppóó∏∏ttwwoorrzzeenniiaa
ii kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz ppuunnkkttuu..

Wi´cej na str. 3

Podziel si´ ciepłem
i ˝yczliwoÊcià
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Wnioski na nowy okres
Êwiadczeniowy 2021/2022
trwajàcy od 1 czerwca 2021
r. do 31 maja 2022 r. mo˝na
sk∏adaç:
– od 1 lutego 2021 roku drogà elektronicznà za poÊrednic-

twem:
• Portalu Informacyjno-Us∏ugowego Emp@tia (empa-

tia.mrips.gov.pl),
• przez bankowoÊç elektronicznà,
• przez platform´ ePUAP,
– od 1 kwietnia 2021 roku drogà tradycyjnà w formie pa-

pierowej w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w Wieliszewie
lub za poÊrednictwem urz´du pocztowego.

Bie˝àcy okres Êwiadczeniowy 2019/2021 trwa do 31 ma-
ja 2021 r.

Kontakt w sprawie realizacji Programu Rodzina 500+:
22 506 61 30 lub 22 506 61 31.

nn OPS

Nieodp∏atne wsparcie prawne i mediacyjne przys∏uguje
osobom, które nie sà w stanie ponieÊç kosztów odp∏atnych
us∏ug tego typu (w tym równie˝ prowadzàcym jednooso-
bowà dzia∏alnoÊç gospodarczà i niezatrudniajàcym pracow-
ników w ciàgu ostatniego roku). Porady prawne obejmu-
jà zakres: ubezpieczeƒ spo∏ecznych, przygotowania do roz-
pocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, prawa pracy, karnego,
administracyjnego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.
Spotkania odbywajà si´ w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
w Wieliszewie przy ul. Modliƒskiej 23A w terminach: 

• poniedzia∏ki od 9.00 do 13.00,
• wtorki od 8.00 do 12.00,
• Êrody 11.30 – 15.30.

Porady udzielane sà wy∏àcznie
po wczeÊniejszym kontakcie
telefonicznym z Wydzia∏em
Spraw Spo∏ecznych Starostwa
Powiatowego w Legionowie:
tel. 789 446 860 (w godz. 8.00
–16.00). Podczas umawiania
wizyty mo˝na zg∏osiç potrzeb´
kontaktu poza punktem stacjonarnym w przypadku m.in.
osób niepe∏nosprawnych ruchowo.
Wi´cej informacji na temat nieodp∏atnej pomocy praw-
nej mo˝na uzyskaç pod adresem: www.darmowapomoc-
prawna.ms.gov.pl nn SC

Wirtualnie i z serca – wspieramy jednà z najwi´kszych pol-
skich akcji charytatywnych.
29. Fina∏ WOÂP odb´dzie si´ 31 stycznia 2021 roku. Tym
razem akcja dedykowana b´dzie wsparciu dla oddzia∏ów
laryngologii, otolaryngologii i badaƒ zwiàzanych z diagno-
stykà g∏owy.W zwiàzku z trwajàcà pandemià zbiórka w du-
˝ej mierze realizowana b´dzie wirtualnie.

Zapraszamy goràco do wsparcia gminnej eSkarbonki, do-
st´pnej m.in. na profilu facebookowym „Gmina Wieliszew”
oraz stronie: www.wieliszew.pl

nn SC

PPrrooggrraamm  „„RRooddzziinnaa  550000++””

DDaarrmmoowwaa  ppoommoocc  pprraawwnnaa  ii  ssppoottkkaanniiaa  zz mmeeddiiaattoorreemm

GGmmiinnnnaa  eeSSkkaarrbboonnkkaa  WWOOÂÂPP

SSzzcczzeeppiieenniiaa  pprrzzeecciiww  CCOOVVIIDD--1199
GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  ppoommoo˝̋ee  ww ttrraannssppoorr--
cciiee  sseenniioorróóww  ii oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraaww--
nnyycchh  nnaa sszzcczzeeppiieenniiaa  pprrzzeecciiww  CCOOVVIIDD--1199..

W Urz´dzie Gminy Wieliszew specjalnie dla seniorów
i osób niepe∏nosprawnych majàcych problem z samodziel-
nym dotarciem do punktu szczepieƒ uruchomiliÊmy dedy-
kowany telefon kontaktowy, pod którym mo˝na zapisaç si´
na transport na szczepienie przeciw COVID-19.

GGddzziiee  ssii´́  zzggłłoossiiçç,,  bbyy  uummóówwiiçç  ttrraannssppoorrtt??
Dzwoniàc pod numer 22 782 19 12 lub 797 004 900 (trze-
ba podaç termin i miejsce szczepienia)
Telefon dost´pny jest dla Paƒstwa od 8.00 do 16.00.

KKttoo  mmoo˝̋ee  ssii´́  zzggłłoossiiçç??
‚‚ mieszkaƒcy z wyznaczonym terminem szczepienia,
‚‚ mieszkaƒcy posiadajàcy aktualne orzeczenie o niepe∏-

nosprawnoÊci w stopniu znacznym o kodzie R, N lub od-
powiednio pierwszà grup´ z w/w schorzeniami,

‚‚ mieszkaƒcy majàcy trudnoÊç z dost´pem do punktu
szczepieƒ (np.: osoby powy˝ej 80 roku ̋ ycia, majàce pro-
blem z samodzielnym dotarciem)

LLiissttaa  ppuunnkkttóóww  sszzcczzeeppiieeƒƒ  ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww  
‚‚ Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie,

tel. 22 766 15 00
‚‚ NZOZ BER-MED, Wieliszew, Joanna Berliƒska,

tel. 22 782 23 85

UWAGA!
Terminy rejestracji oraz szczepieƒ ulegajà zmianom
ze wzgl´du na przesuni´cia w dostawach szczepionek. 
Aktualne informacje mo˝na uzyskaç na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie

nn AS



28 stycznia 2021 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa AKTUALNOÂCI 3

ZZbbllii˝̋aa  ssii´́  cczzaass  rroozzlliicczzaanniiaa  ppooddaattkkuu
ddoocchhooddoowweeggoo..  JJeeddnnaa  pprroossttaa  ddeeccyyzzjjaa
mmoo˝̋ee  pprrzzyynniieeÊÊçç  kkoonnkkrreettnnee
oosszzcczz´́ddnnooÊÊccii  ddllaa  ppaassaa˝̋eerróóww
kkoommuunniikkaaccjjii  ppuubblliicczznneejj..

To ju˝ kolejny rok, gdy Gmina Wieliszew premiuje miesz-
kaƒców rozliczajàcych podatki PIT w Urz´dzie Skarbowym
w Legionowie i wskazujàcych Gmin´ Wieliszew jako miej-
sce zamieszkania. Fundusze z PIT przeznaczane sà m.in.
na dzia∏alnoÊç szkó∏, przedszkoli, bibliotek, oÊrodka kultu-
ry, inwestycje oraz w znaczniej mierze dofinansowanie trans-
portu publicznego.

JJaakk  sskkoorrzzyyssttaaçç  zzee  zznnii˝̋eekk  nnaa zzaakkuupp  bbiilleettóóww  
ddłłuuggooookkrreessoowwyycchh??

Osoby mieszkajàce i rozliczajàce podatek dochodowy
w Gminie Wieliszew mogà zg∏osiç si´ osobiÊcie do Refera-
tu Informacji i Promocji w Urz´dzie Gminy Wieliszew
(od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00–16.00) i bez-
p∏atnie wyrobiç Wieliszewskà Kart´ Mieszkaƒca.

JJaakkiiee  kkoorrzzyyÊÊccii  ddaajjee  kkoorrzzyyssttaanniiee  
zz WWiieelliisszzeewwsskkiieejj  KKaarrttyy  MMiieesszzkkaaƒƒccaa??

• WKM pe∏ni rol´ karty miejskiej i jest honorowana we
wszystkich liniach Warszawskiego Transportu Publicznego 

• po do∏adowaniu WKM w Punktach Obs∏ugi Pasa˝erów
(najbli˝szy znajduje si´ w Legionowie na dworcu PKP) au-
tomatycznie naliczane sà zni˝ki.

CCoo  jjeesstt  nniieezzbb´́ddnnee  ddoo wwyyrroobbiieenniiaa  WWKKMM??
• wydrukowany, wype∏niony i podpisany wniosek pobrany

ze strony http://www.wieliszew.pl/page/wieliszewska-kar-
ta-mieszkanca lub otrzymany na miejscu w urz´dzie
(w przypadku osób do 21 r.˝. lub studentów do 26 r.˝.
niemajàcych w∏asnych dochodów, wniosek wype∏nia ro-
dzic/opiekun prawny)

• fotografia dokumentowa (mo˝e byç równie˝ w wersji elek-
tronicznej przes∏ana na adres: promocja@wieliszew.pl)

• pierwsza strona rozliczenia PIT za poprzedni rok z wyraê-
nà informacjà, ˝e podatek zosta∏ rozliczony w Urz´dzie
Skarbowym w Legionowie, ze wskazaniem Gminy Wieli-
szew jako miejsca zamieszkania.
Po dostarczeniu powy˝szych dokumentów karta wyrabia-

na jest w miar´ mo˝liwoÊci od r´ki lub w indywidualnie usta-
lonym terminie.

nn SC

Rozlicz PIT i płaç mniej 
– Wieliszewska Karta Mieszkaƒca

Ciekawostka
Pasa˝er, który korzysta z 90-dniowych biletów imiennych 
na 1 i 2 stref´, u˝ywajàc przy tym Wieliszewskiej Karty
Mieszkaƒca, oszcz´dza rocznie 216 złotych. 
To mniej wi´cej tyle co:
• pół roku abonamentu w internetowym serwisie filmowym;
• 8 tomów popularnego kryminału;
• para butów do biegania.
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SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwiiààzzyywwaanniiaa
PPrroobblleemmóóww  SSppoołłeecczznnyycchh  
Gmina Wieliszew rozpocz´ła
opracowywanie Strategii
Rozwiàzywania Problemów
Społecznych na kolejne lata. 
To wa˝ne, aby dokument ten
odpowiadał rzeczywistym potrzebom
mieszkaƒców i był odpowiedzià
na diagnoz´ wyst´pujàcych
problemów. 
Dlatego zach´camy do wyra˝enia
swojej opinii w tej kwestii
i wypełnienia ankiety, która zostanie
wykorzystana w przygotowaniu strategii i posłu˝y w naszej pracy dla Paƒstwa.
Ankiet´ mo˝na wypełniç w wersji online po wejÊciu na stron´ OÊrodka Pomocy
Społecznej: https://wieliszew.naszops.pl/

nn OPS
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Na pomoc pogorzelcom
PPrroossiimmyy  oo wwssppaarrcciiee  ddllaa  rrooddzziinnyy  zzee
SSkkrrzzeesszzeewwaa..

W sylwestrowy wieczór ubieg∏ego roku dosz∏o do po˝aru
domu jednorodzinnego w Skrzeszewie przy ul. Partyzan-
tów. Zniszczeniu uleg∏a cz´Êç górnej kondygnacji wraz z du-
˝ym fragmentem dachu. Pomieszczenia zosta∏y zalane wo-
dà i wiele sprz´tów, w tym piec, nie nadaje si´ do u˝ytku.

Rodzina zamieszkujàca dom stan´∏a w obliczu tragicznej
sytuacji. Brak ogrzewania i dachu podczas zimy to praw-
dziwy problem, tym bardziej gdy w domu sà ma∏e dzieci.

Dlatego prosimy o pomoc w odbudowie domu i zach´-
camy do wsparcia internetowej zbiórki zorganizowanej
przez panià so∏tys wsi Skrzeszew – Sylwi´ Kusk´. Akcja
dost´pna jest na stronie: https://zrzutka.pl/msh2ue

nn SC

DDookkaarrmmiiaaçç  cczzyy  nniiee??
Dziecko rzucajàce okruchy chleba ∏ab´dziom
na pla˝y lub staruszek otoczony w parku
gromadà go∏´bi to wr´cz baÊniowe obrazki
przyjaêni cz∏owieka z naturà. Tak robiono
od lat i by∏o dobrze. Czemu nagle wszystko
stan´∏o na g∏owie?

Coraz cz´Êciej mo˝emy us∏yszeç, ˝e ptaków nie nale˝y kar-
miç chlebem. Przy wieliszewskich akwenach jeszcze
w grudniu pojawi∏y si´ tablice z informacjà, ˝e chleb za-
bija ptaki. Czy to nie przesada? 

Otó˝ nie. Przez ostatnie lata znacznie zwi´kszy∏a si´ wie-
dza i ÊwiadomoÊç ró˝nych procesów biologicznych zacho-
dzàcych w organizmach ptaków. Zwrócono uwag´ na to,
˝e sk∏adniki znajdujàce si´ w pieczywie, z którymi ludz-
ki system trawienny jeszcze sobie radzi, majà bardzo szko-
dliwy wp∏yw na zdrowie naszych pierzastych przyjació∏.
Niektóre z nich, np. sól gromadzà si´ w cia∏ach ptaków,
powodujàc powa˝ne choroby i dolegliwoÊci.

Jeszcze bardziej szkodliwe okazuje si´ rzucanie chle-
ba do wody (np. ∏ab´dziom). W tym wypadku niezjedzo-
ny pokarm opada na dno zbiornika i gnijàc, wytwarza tok-
syny, zatruwajàce ca∏y ekosystem wodny.

Warto te˝ przypomnieç, choç to zdaje si´ byç ju˝ oczy-
wiste, ˝e nie wolno karmiç ptaków spleÊnia∏ym pieczy-
wem. Mo˝e to doprowadziç do natychmiastowego zatru-
cia, ale równie˝, w d∏u˝szej perspektywie, spowodowaç
chorob´ nowotworowà. Najlepszym miejscem dla zepsu-
tego jedzenia sà pojemniki na bioodpady lub przydomo-
wy kompostownik.

CCzzyy  nnaallee˝̋yy  ccaałłkkoowwiicciiee  zzrreezzyyggnnoowwaaçç  
zz ddookkaarrmmiiaanniiaa  ppttaakkóóww??

Przyroda radzi sobie ca∏kiem nieêle bez ingerencji cz∏o-
wieka. Jednak nie oznacza to, ˝e musimy ca∏kowicie od-
puÊciç sobie ten szlachetny i przyjemny zwyczaj. Powin-
no to byç jednak dzia∏anie Êwiadome.

JJeeÊÊllii  lluubbiisszz  ddookkaarrmmiiaaçç  ppttaakkii,,  zzaammiiaasstt  cchhlleebbaa  
pprrzzyyggoottuujj  ddllaa  nniicchh::

• ziarna zbó˝, pestki dyni, s∏onecznika,
• otr´by, p∏atki owsiane, • orzechy,
• drobno pokrojone warzywa, owoce Êwie˝e lub suszone
(niedos∏adzane).

Pokarmy NIE powinny byç przyprawiane, sma˝one czy
w´dzone. Najlepiej umieÊciç je w specjalnym ptasim
karmniku

nn SC
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RR´́kkaa  nnaa  ppuullssiiee  iinnwweessttyyccjjii
kkoolleejjoowwyycchh

Podczas sesji Rady Gminy Wieliszew 29 grud-
nia, na wniosek Wójta Gminy Wieliszew, przy-
j´te zosta∏o stanowisko w sprawie projektu
Centralnego Portu Komunikacyjnego, obej-
mujàcego odcinek Warszawa Wschodnia
– Nasielsk/Kàtne/Âwiercze. Radni zaapelowa-
li w nim do organów odpowiedzialnych
za projekt CPK o ponownà analiz´ koniecz-
noÊci przebiegu linii kolejowej nr 20 w kie-
runku Olsztyna przez powiat legionowski
i Gmin´ Wieliszew. Przypomnieli te˝ o pro-

pozycji, którà zaprezentowali w stanowisku
nr 2/202 z 25 lutego 2020 r.Alternatywna tra-
sa mog∏aby przebiegaç w zachodniej cz´Êci
przedstawionego w studium korytarza i po-
wodowaç znacznie mniejsze koszty spo∏ecz-
ne, Êrodowiskowe i infrastrukturalne.

Pe∏nà treÊç stanowiska mo˝na przeczytaç
w dokumencie na stronie: http://www.wieli-
szew.pl/news/ii-etap-konsultacji-dla-inwesty-
cji-cpk

nn SC

Ostatniego dnia grudnia ubieg∏ego roku dobieg∏ koƒca drugi etap
konsultacji dotyczàcych przebiegu przez tereny Gminy Wieliszew linii
kolejowej nr 20 w kierunku Olsztyna. W∏adze gminy przedstawi∏y oficjalne
stanowisko w tej sprawie.

MMiieesszzkkaammyy  ppooÊÊrróódd  llaassóóww,,  ∏∏ààkk  ii ppóóll..
WWiieelluu  zz nnaass  wwyybbrraa∏∏oo  tteenn  tteerreenn,,
pprrzzeennoosszzààcc  ssii´́  zz wwiieellkkiicchh,,  hhaa∏∏aaÊÊlliiwwyycchh
ii zzaanniieecczzyysszzcczzoonnyycchh  mmiiaasstt..  CChhcceemmyy  ˝̋yyçç
ssppookkoojjnniiee,,  ww zzggooddzziiee  zz nnaattuurràà  ii zzddrroowwoo..
CCzzyy  jjeeddnnaakk  ttaakk  jjeesstt??

Wraz z nadejÊciem jesieni, w powietrzu unoszà si´ gryzàce
w oczy i gard∏o zapachy pochodzàce z naszych domostw, szklar-
ni oraz zak∏adów pracy. Dym bardzo nam przeszkadza, czasem
zmusza wr´cz do ucieczki. Czy to jest jednak jedyny problem? 

CCzzyy  nnaa ppeewwnnoo  wwiieesszz,,  cczzyymm  ooddddyycchhaasszz??  
Cz∏owiek, aby ˝yç, musi oddychaç. Bez jedzenia i wody jest
w stanie prze˝yç jakiÊ czas. Bez tlenu umiera bardzo szybko.
Wzi´cie g∏´bokiego oddechu w czystym powietrzu jest przy-
jemne, orzeêwiajàce i uspokajajàce. Pozytywnie wp∏ywa na na-
sze samopoczucie. Inaczej jest w przypadku, gdy zmuszeni je-
steÊmy oddychaç zanieczyszczonym powietrzem. Nasz orga-
nizm od razu daje znaki, ˝e coÊ jest nie tak. Ten genialny
mechanizm zaczyna si´ psuç.

CCzzyy  mmaasszz  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊçç,,  jjaakkiiee  sskkuuttkkii  ddllaa  cciieebbiiee
ii ttwwooiicchh  bblliisskkiicchh  mmaa  ooddddyycchhaanniiee  „„bbyyllee  cczzyymm””??

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma wp∏yw
na wszystkich – od dzieci po doros∏ych. Szacuje si´, ˝e kosz-
ty chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza wy-

noszà w Unii Europejskiej 940 miliardów euro rocznie.W sa-
mej Polsce zaÊ w ka˝dym roku na choroby zwiàzane z zanie-
czyszczeniem powietrza umiera oko∏o 40 tysi´cy osób.To kil-
kanaÊcie razy wi´cej, ni˝ ginie Polaków w wypadkach drogo-
wych!

JesteÊmy ̋ ywym organizmem, wi´c ka˝dy zwiàzek chemicz-
ny wchodzi w reakcje z ˝ywymi komórkami. Szczególnie wa˝-
nà z punktu widzenia ochrony zdrowia i ˝ycia ludzkiego szko-
dliwà substancjà obecnà w powietrzu jest py∏ zawieszony. Je-
go czàstki sà niewidoczne dla oka, gdy˝ majà Êrednic´
aerodynamicznà poni˝ej 2,5 mikrometra. Poza rozmiarami
(a tak˝e kszta∏tem, w szczególnoÊci wielkoÊcià powierzchni)
czàstek py∏u wp∏yw zanieczyszczeƒ py∏owych na zdrowie mo-
˝e te˝ zale˝eç od ich sk∏adu chemicznego. Sk∏ad chemiczny
py∏u zale˝y z kolei silnie od jego pochodzenia. W sk∏ad py∏u
pochodzàcego z procesów spalania mogà wchodziç ró˝ne szko-
dliwe dla zdrowia substancje, np. wielopierÊcieniowe w´glo-
wodory aromatyczne (WWA) i ich pochodne, azaareny i inne
wielopierÊcieniowe zwiàzki aromatyczne, zwiàzki z grupy diok-
syn (PCDD/F), a tak˝e metale ci´˝kie i przejÊciowe.

Szkodliwy wp∏yw na zdrowie majà równie˝ zanieczyszcze-
nia gazowe, takie jak tlenek w´gla (CO), dwutlenek siarki
(SO2), dwutlenek azotu (NO2) czy powstajàcy z dwutlenku azo-
tu w reakcjach fotochemicznych ozon troposferyczny. Zazwy-
czaj mamy zresztà do czynienia z jednoczesnà ekspozycjà
na zanieczyszczenia gazowe i py∏owe. W wyniku reakcji mi´-
dzy substancjami gazowymi (amoniak, tlenki siarki i tlenki
azotu) mogà tak˝e powstawaç tzw. py∏y wtórne, a sk∏ad che-
miczny py∏ów pierwotnych mo˝e ulegaç modyfikacji.

W powietrzu, którym na co dzieƒ oddychamy, unoszà si´
wi´c py∏y i metale ci´˝kie, które wprawdzie nie sà widoczne

go∏ym okiem, jednak wszyscy zauwa˝amy ich oddzia∏ywanie.
Osadzajà si´ na samochodach i oknach. Widzimy je równie˝
w postaci zawieszonego nad naszymi miejscowoÊciami smo-
gu, który wr´cz utrudnia oddychanie – g∏ównie zimà, gdy ogrze-
wamy nasze domy, palàc w starych piecach niestety czasem
„byle czym”, a ma∏a iloÊç wiatru nie przegania go i zanieczysz-
czenia opadajà.

Najgroêniejszy jest py∏ zawieszony, który jest tak ma∏y, ˝e
dociera g∏´boko do naszych p∏uc, a nawet przenika do krwio-
obiegu.W pyle tym mogà znajdowaç si´ równie˝ szkodliwe me-
tale ci´˝kie jak arsen czy rt´ç. W powietrzu mo˝na niestety
znaleêç te˝ tlenki azotu, z których powstaje amoniak. Znaj-
dziemy w nim te˝ cz´sto dwutlenek siarki, benzen, benzopi-
ren, a nawet ozon, który niby jest zwyk∏à sk∏adowà atmosfe-
ry, jednak nie powinien byç w niej zawieszony zbyt nisko, bo
wówczas jest silnie toksyczny.

JJaakkiiee  kkoonnkkrreettnniiee  zzmmiiaannyy  ww oorrggaanniizzmmiiee  
cczzłłoowwiieekkaa  ppoowwoodduujjee  ddłłuuggoottrrwwaałłaa  eekkssppoozzyyccjjaa  
nnaa nniieezzddrroowwee  ppoowwiieettrrzzee??

• Zmiany w obr´bie uk∏adu oddechowego – k∏opoty z oddy-
chaniem, Êwiszczàcy oddech, zapalenie oskrzeli i p∏uc, na-
pady kaszlu i astmy itp.;

• Problemy z absorpcjà tlenu we krwi, powodujàce schorze-
nia uk∏adu krwionoÊnego i centralnego uk∏adu nerwowego;

• Obni˝enie odpornoÊci na ró˝nego rodzaju infekcje (system
odpornoÊciowy cz∏owieka jest bardzo os∏abiony);

• Uszkodzenie mi´dzy innymi takich narzàdów wewn´trznych
jak nerki, wàtroba, nadnercza, ale równie˝ i koÊci;

• Problemy zwiàzane z p∏odnoÊcià oraz z prawid∏owym rozwo-
jem p∏odu, przedwczesne porody;

• Sta∏e gromadzenie si´ zanieczyszczeƒ w ciele mo˝e wywo-
∏aç zmiany nowotworowe.

Celem realizowanego przez Koło Gospodyƒ Wiejskich
„Kałuszyƒskie smaki” projektu „Pełnà piersià – kampania
informacyjna dotyczàca poprawy jakoÊci powietrza” jest
przybli˝enie mieszkaƒcom problemu i uÊwiadomienie, i˝
nie zawsze zdrowe oddychanie jest mo˝liwe.

Projekt „Pe∏nà piersià – kampania informacyjna na rzecz
poprawy jakoÊci powietrza” realizowany jest przez Ko∏o Go-
spodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie smaki” dzi´ki wsparciu fi-
nansowemu Krakowskiego Alarmu Smogowego ze Êrodków
Clean Air Fund. W ramach projektu przewidzianych jest sze-
reg dzia∏aƒ informacyjnych oraz wydarzeƒ o charakterze edu-
kacyjnym, które zostanà podj´te, je˝eli pozwoli na to sytuacja
epidemiologiczna, m.in. spotkanie informacyjne ze specjali-
stà oraz EKObieg w Ka∏uszynie.

nn Angelika Pasek-Gilarska

Wiem, czym oddycham?
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SSuukkcceess  mmaałłyycchh  ssttrraa˝̋aakkóóww  DDoobbrroocczzyyƒƒccaa  RRookkuu  

M∏odzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza ze Skrzeszewa zwyci´-
˝y∏a w konkursie og∏oszonym przez stron´ „Ma∏y Stra˝ak”.
Konkursowe zdj´cie zwróci∏o uwag´ internautów, a tak˝e
organizatorów, którzy przyznali naszym m∏odym ochotni-

kom nagrod´ w postaci Tarczy Nalewowej MDP z akumu-
latorem o wartoÊci 1700 z∏. Na 2. miejscu pod wzgl´dem
liczby g∏osów internautów uplasowa∏a si´ MDP z Wielisze-
wa. Serdecznie gratulujemy! nn SC

Ruszy∏a XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu o tytu∏ „Do-
broczyƒca Roku”. Organizacje pozarzàdowe mogà zg∏osiç
do konkursu firm´ lub fundacj´ korporacyjnà, honorujàc w ten spo-
sób wspólnie zrealizowany projekt spo∏eczny.

W tej edycji poza kategoriami tj.: Edukacja, Ekologia, Pomoc spo-
∏eczna, Rozwój lokalny, Sport i Zdrowie, wprowadzona zosta∏a równie˝
„Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, w której koalicje firm, poje-
dyncze firmy oraz fundacje korporacyjne mogà samodzielnie zg∏aszaç
swoje dzia∏ania w obszarze walki ze skutkami epidemii koronawirusa
w 2020 roku, np.: zakup sprz´tu i odzie˝y ochronnej do placówek me-
dycznych, wspieranie osób, które najbardziej ucierpia∏y podczas pan-
demii (seniorów, osób, które straci∏y prac´), przygotowywanie posi∏ków
dla potrzebujàcych itp.

Zg∏oszenia sà przyjmowane do 8 lutego 2021 za pomocà elektronicz-
nego systemu, który znajduje si´ na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl.

Organizatorem Konkursu o tytu∏ „Dobroczyƒca Roku” jest Akade-
mia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu jest Polsko-
-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci. Nad prawid∏owoÊcià przebiegu pro-
cedur Konkursu czuwa firma EY – audytor Konkursu. nn
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NNaakkrr´́ttkkii  ddllaa  ZZoossii
„Stowarzyszenie Sàsiedzkie” w Janówku Pierwszym wraz
z mieszkaƒcami tej miejscowoÊci, jak równie˝ Krubina, Gó-
ry i najbli˝szych okolic zorganizowa∏o zbiórk´ nakr´tek, z któ-
rych dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilita-
cj´ dwuletniej mieszkanki naszej gminy – Zosi Jankowskiej.

Akcja trwa – nakr´tki mo˝na dostarczaç do siedziby Sto-
warzyszenia (ul. Kwiatowa 12).
Zosia urodzi∏a si´ z licznymi wadami mózgowia, które spo-
wodowa∏y m. in. opóêniony rozwój psychoruchowy, lekoopor-
nà padaczk´ i ogromnà wad´ wzroku. To co zdrowym dzie-
ciom przychodzi samo i z ∏atwoÊcià, dla Zosi okupione jest
godzinami sp´dzonymi na terapiach.Wiemy, jak wa˝ne sà one
dla jej dalszego rozwoju, zdajemy sobie spraw´, ˝e rodzice
Zosi nie sà w stanie samodzielnie ich op∏aciç. Zosia ju˝ te-
raz jest pod sta∏à opiekà neurologa, kardiologa, nefrologa,
okulisty – cz´sto do tych specjalistów rodzice zmuszeni sà
zg∏aszaç si´ w ramach prywatnych wizyt. Ogromne zaanga-
˝owanie mieszkaƒców w akcj´ to dowód ich ÊwiadomoÊci, ˝e
pozornie ma∏a rzecz mo˝e pociàgnàç za sobà wiele dobra.

Rodzice Zosi b´dà ogromnie wdzi´czni za ka˝de, najmniej-
sze nawet wsparcie. Aby przekazaç 1% podatku na leczenie
i rehabilitacj´ Zosi wystarczy, rozliczajàc PIT, podaç nr
KRS 0000037914, w polu „informacje uzupe∏niajàce” wpi-
saç: 36083 Jankowska Zofia i zaznaczyç pole „Wyra˝am zgo-
d´”. nn Marek Babecki

WW mmiinniioonnyymm  rrookkuu  nnaasszz  OOÊÊrrooddeekk
PPoommooccyy  SSppoo∏∏eecczznneejj  ppooddjjàà∏∏  wwssppóó∏∏pprraacc´́
zz wwiieelloommaa  oorrggaanniizzaaccjjaammii  ii oossoobbaammii
pprryywwaattnnyymmii..  JJeejj  cceelleemm  bbyy∏∏oo
sspprraawwiieenniiee,,  aabbyy  cczzaass  ÊÊwwiiààtteecczznnyy  bbyy∏∏
cchhooçç  ooddrroobbiinn´́  wweesseellsszzyy
ii pprrzzyyjjeemmnniieejjsszzyy  ww sszzcczzeeggóóllnnooÊÊccii  ddllaa
oossóóbb  ssttaarrsszzyycchh,,  ssaammoottnnyycchh  ii cchhoorryycchh..  

Dzi´ki hojnoÊci darczyƒców i zaanga˝owaniu pracowników
socjalnych z pomocà uda∏o si´ dotrzeç do ponad 100 po-
trzebujàcych mieszkaƒców.

PPOODDZZII¢¢KKOOWWAANNIIEE
Za wsparcie akcji i osobiste zaanga˝owanie specjalne po-
dzi´kowania kierujemy do:
– Pani Magdaleny Ferenc i jej pomocników za przygoto-

wanie cudownych paczek dla 5 rodzin,
– Anonimowego darczyƒcy za ufundowanie vouchera dla

rodziny,
– Pana Marcina Szuby za przekazanie ˝ywnoÊci,
– Caritas Polska O. Legionowo za artyku∏y spo˝ywcze i ak-

cj´,,Wirtualna choinka”, z której skorzysta∏o 11 rodzin,
– Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich w Ka∏uszynie za pierogi i bi-

gos dla naszych seniorów,
– Prezesa i cz∏onków Stowarzyszenia,,Rozbiegamy Nowy

Dwór” oraz Firmy Benckiser za ufundowanie pakietów
wigilijnych dla 100 osób, zawierajàcych tradycyjne da-
nia i s∏odkoÊci na Êwi´ta (przygotowane przez Hotel „Ma-
zovia” w Nowym Dworze Mazowieckim),

– So∏ectwa Sikory za przekazanie odzie˝y, artyku∏ów spo-
˝ywczych i s∏odyczy,

– Szko∏y Podstawowej z oddzia∏ami przedszkolnymi w Ol-
szewnicy Starej za przepi´kne kartki i ozdoby Êwiàtecz-
ne, które wraz z paczkami trafi∏y do mieszkaƒców gminy.

Dzi´kujemy wszystkim osobom niewymienionym powy-
˝ej, a które pomimo trudnych warunków zwiàzanych z pan-
demià COVID-19 nie pozosta∏y oboj´tne wobec osób po-
trzebujàcych wsparcia, okazujàc ̋ yczliwoÊç i otwarte ser-
ce. To Wasze zaanga˝owanie sprawi∏o, ˝e te Âwi´ta mimo
trudnego czasu sta∏y si´ radosne i przynios∏y uÊmiech i za-
dowolenie.

nn OPS

ÂÂwwiiààtteecczznnaa  ppoommoocc  OOPPSS

G∏´bokie  wyrazy ˝alu i  wspó∏czucia

ddllaa  PPaannii   AAnneettyy  SSzzkkoollnniiaakk  
z powodu Êmierci  

MMaammyy

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak 

oraz pracownicy Urz´du Gminy i jednostek organizacyjnych.

kondolencje
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WW nnaasszzeejj  mmaa∏∏eejj  wwssii  SSiikkoorryy  oossttaattnniioo  ddzziieejjee  ssii´́
wwii´́cceejj,,  nnii˝̋bbyy  wwyynniikkaa∏∏oo  ttoo  zz ooggrraanniicczzeeƒƒ
zzwwiiààzzaannyycchh  zz ppaannddeemmiiàà..  AA ttoo  zzaa sspprraawwàà
SSttaanniiss∏∏aawwaa  SSeerrkkaa  –– nnoowweeggoo  ssoo∏∏ttyyssaa,,  kkttóórryy
mmaa  dduu˝̋oo  eenneerrggiiii  ii ppoottrrzzeebb´́  ww∏∏ààcczzeenniiaa
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ii ddzziiaa∏∏kkoowwiicczzóóww  ddoo wwssppóóllnnyycchh
ddzziiaa∏∏aaƒƒ..  

W po∏owie listopada na tablicach og∏oszeƒ w so∏ectwie Sikory
pojawi∏ si´ atrakcyjny plakat (wykonany przez Beat´ Juszczyk)
nawo∏ujàcy do zbiórki darów.

Zbiórka, którà rozpocz´to 20 listopada ubieg∏ego roku, trwa-
∏a do 13 grudnia.

Z powodu braku so∏eckiego pomieszczenia odpowiedniego
do trzymania darów zbiórka odby∏a si´ w domu jednych
z mieszkaƒców oraz u so∏tysa, który codziennie odbiera∏ rze-
czy od wielu osób i przywozi∏ je na miejsce zbiórki.

Codziennie mi´dzy godzinami 17.00 a 20.00 w swoim do-
mu dy˝urowali cz∏onkowie rodziny paƒstwa Szostaków: Pani
Ma∏gosia, która by∏a osobà zarzàdzajàcà akcjà, jej mà˝ Pan
Piotr oraz Martyna – 14-letnia siostra Pani Ma∏gosi, która
od poczàtku do koƒca akcji pomaga∏a dzielnie, oczywiÊcie
po lekcjach odbywanych online. Martyna przeznaczy∏a cz´Êç
swojego kieszonkowego na suchà karm´ dla piesków, a 5-let-
ni AntoÊ ucz´szczajàcy do przedszkola w Olszewnicy Starej
– synek paƒstwa Szostaków, widzàc, jak inne dzieci dzielà si´
tym, co majà, postanowi∏ zrobiç to samo i odda∏ sporà cz´Êç
swoich zabawek.

So∏tys Sikor by∏ bardzo mile zaskoczony tym, jak mieszkaƒ-
cy so∏ectwa zareagowali na pomys∏ akcji charytatywnej. Darów
by∏o du˝o. Pani Ma∏gosia Szostak wspomina∏a: „By∏o nam bar-
dzo mi∏o widzieç, jak ludzie z radoÊcià przywo˝à i przekazujà
rzeczy, jak dzieci wysiadajà z samochodów i z uÊmiechem wr´-
czajà nam swoje zabawki. Widzàc zaanga˝owanie w pomoc po-
trzebujàcym, a˝ Êciska∏o za serce. Gdy widzieliÊmy, jak wspa-
nia∏e rzeczy przywo˝à nasi mieszkaƒcy i dzia∏kowicze, by∏o nam
bardzo mi∏o, a segregowanie tych darów by∏o jeszcze milsze”

OczywiÊcie zebranie darów to dopiero poczàtek ca∏ej akcji.
Potem trzeba by∏o je posegregowaç, poniewa˝ zbierane rzeczy
mia∏y byç przekazane do wybranych oÊrodków pomocy spo∏ecz-
nej (OPS), domu samotnej matki, domu dziecka oraz schroni-
ska dla zwierzàt.

A darów by∏o sporo (ok. 70 worków o pojemnoÊci 120 l): 
• zabawki dla dzieci (worek 240 l i 120 l): pi´kne pluszaki, nie-

które nowe, wózek dla lalki, zabawki interaktywne, du˝o ksià-
˝ek;

• najwi´cej by∏o ubraƒ dla kobiet, buty, torebki, kurtki, p∏asz-
cze, marynarki, ˝akiety, sukienki, spódnice, swetry, bluzki, pi-
˝amy, szaliki, czapki, apaszki;

• ubrania dla dzieci (niemowl´ce, dla dziewczynek i ch∏opców,
kurteczki, sweterki, bluzy, bluzki, leginsy, spodnie, spódniczki,
pi´kne sukienki, buty, kocyki) – by∏o ich mniej ni˝ ubraƒ dla

doros∏ych, bo w Sikorach jest dzieci znaczenie mniej ni˝ osób
starszych, ale by∏y naprawd´ wspania∏e;

• ubraƒ dla m´˝czyzn by∏y tylko dwa worki po 120 l (kurtki, ma-
rynarki, p∏aszcz, spodnie);

• do domu (firanki, zas∏ony, poÊciele, ko∏dry) i troch´ sprz´tu
gospodarstwa domowego;

• dla zwierzàt worek 240 l i 5 worków 120 l oraz 15 kg karmy;
• ˝ywnoÊci by∏o niewiele, m.in.: 2 kg màki, 2 kg cukru, 5 l ole-

ju, 6 paczek makaronu i s∏odycze.
Niestety z powodu pandemii dom dziecka i dom samotnej

matki nie mog∏y przyjàç darów. Podj´to decyzj´ o przekazaniu
darów do OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Wieliszewie, bo w na-
szej gminie jest du˝o rodzin potrzebujàcych wsparcia, b´dàcych
w bardzo trudnej sytuacji.

Po uzgodnieniach z OPS w Wieliszewie i z Ochotniczà Stra-
˝à Po˝arnà w Ka∏uszynie w dniu 16 grudnia 2020 r. wieczorem
kilkoma samochodami dary zosta∏y przewiezione do siedziby
OSP w Ka∏uszynie, bo w∏aÊnie tam by∏o wystarczajàco du˝o
miejsca na ich zdeponowanie. W rozwo˝eniu i przekazywaniu
darów wzi´li udzia∏ Danuta i Edward Markowicz, Ma∏gosia
i Piotr Szostak z Martynà,Ania Zarycka-Szarubka, Maciej Rink
oraz So∏tys Sikor.

W dniu 17 grudnia 2020 r. dary przeznaczone dla zwierzàt
zosta∏y zawiezione do Schroniska w Nowym Dworze Mazowiec-
kim.

Mam nadziej´, ˝e zaanga˝owanie sikorzan przetrwa okres zi-
mowy i z nie mniejszym zapa∏em ni˝ przy tej zbiórce podejmà
si´ oni kolejnych ciekawych dzia∏aƒ. nn Rymszyna

Zbiórka darów (od lewej Martyna, 
Małgosia Szostak, Maria Bieƒkowska i AntoÊ)

Dary zawiezione
do Schroniska dla zwierzàt
w Nowym Dworze
Mazowieckim (główni
organizatorzy akcji:
Stanisław Serek – Sołtys
Sikor i Małgosia Szostak)

Posegregowane dary
przygotowane do
transportu przez

przedstawicieli
Stowarzyszenia „Dolina
Narwi” i Rady Sołeckiej

(od lewej Danuta
Markowicz, Ania Zarycka-

Szarubka, Edward
Markowicz, Małgosia

Szostak i Stanisław Serek)

Sołectwo Sikory jest małe, 
ale sercem wielkie

FFuunndduusszz  SSoołłeecckkii
ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww
PPoonnaadd 661111  ttyyss..  zz∏∏  ttoo  kkwwoottaa,,  kkttóórraa
zzoossttaa∏∏aa  pprrzzeezznnaacczzoonnaa  nnaa FFuunndduusszz
SSoo∏∏eecckkii  ww 22002211  rrookkuu..  ÂÂrrooddkkii,,  kkttóórree
sskk∏∏aaddaajjàà  ssii´́  nnaa FFuunndduusszz  SSoo∏∏eecckkii,,
ppoocchhooddzzàà  zz bbuudd˝̋eettuu  ggmmiinnyy,,  aa oo iicchh
rroozzddyyssppoonnoowwaanniiuu  ddeeccyydduujjàà  mmiieesszzkkaaƒƒccyy
ppooddcczzaass  oorrggaanniizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  ssoo∏∏ttyyssóóww
zzeebbrraaƒƒ  wwiieejjsskkiicchh..  

Oprócz wydarzeƒ integrujàcych ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà, jak
np. Âwi´to Gminy Wieliszew czy Ultramaraton Powstaƒca, Êrod-
ki z funduszu sà przeznaczane przez ka˝de so∏ectwo na ma∏e,
lokalne inicjatywy takie jak np. spotkania op∏atkowe, po˝e-
gnanie lata, Êwi´to danego so∏ectwa, Êwi´to szko∏y itp. Ka˝de
z so∏ectw cz´Êç funduszu przeznacza równie˝ na wspó∏finan-
sowanie zadaƒ inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok.

Cztery wsie: Micha∏ów Reginów, Olszewnica Stara, Wieli-
szew i Skrzeszew dosta∏y w tym roku po ponad 60 tysi´cy z∏.
nn W Micha∏owie Reginowie zaplanowano mi´dzy innymi po-

∏o˝enie kostki brukowej na dalszej cz´Êci ulicy Ogrodowej,
instalacj´ wiaty na kontenery z odpadami komunalnymi,
projekt oÊwietlenia ulicy Warszawskiej 79/81 na odcinku
do torów, czy instalacj´ ogrodzenia przy ulicy Wrzosowej.

nn Olszewnica Stara Êrodki z funduszu przeznaczy na mi´dzy
innymi na monta˝ urzàdzeƒ rekreacyjnych, budow´ oÊwie-
tlenia przy ulicy LeÊny Jar, obs∏ug´ Domu Wiejskiego i do-
posa˝enie Szko∏y Podstawowej.

nn W Wieliszewie dzi´ki Funduszowi So∏eckiemu zostanie za-
kupiony sprz´t ratowniczy, ubrania ochronne i galowe dla
lokalnej OSP. Pieniàdze zostanà przeznaczone równie˝ na za-
kup drewnianych ∏awek na osiedle Modliƒska i betonowych
sto∏ów do ping-ponga, które stanà w Parku Âwi´tojaƒskim.

nn W Skrzeszewie z kolei fundusz pomo˝e przy zagospodaro-
waniu przestrzeni publicznej i utrzymaniu gminnych
obiektów komunalnych, powstanà równie˝ lampy solarne.

Od 16 do 51 tys. z∏ w zale˝noÊci od potrzeb zosta∏y rozdyspo-
nowane w pozosta∏ych wsiach.
nn W miejscowoÊci Góra fundusz zostanie przeznaczony na za-

gospodarowanie i wyposa˝enie miejsc u˝ytecznoÊci publicz-
nej.

nn W Janówku Pierwszym zaplanowano doposa˝yç OSP Janó-
wek Pierwszy-Góra, Przedszkole Samorzàdowe, Szko∏´
Podstawowà oraz sale spotkaƒ. Zostanà dokupione nowe
urzàdzenia ruchowe i zostanie wybudowana altana na pla-
cu zabaw na Osiedlu Kwiatowym.

nn W Ka∏uszynie zostanie zakupiony sprz´t po˝arniczy, wypo-
sa˝enie do szko∏y i przedszkola w Skrzeszewie oraz zago-
spodarowanie terenów zielonych i placu zabaw przy ul. Mic-
kiewicza.

nn Komornica doposa˝y szko∏´ w Skrzeszewie i szko∏y podsta-
wowe w Wieliszewie, jak równie˝ przeznaczy Êrodki na wy-
konanie projektu i instalacji latarni przy ul. ¸àkowej
i Wspólnej.

nn Zakup sprz´tu po˝arniczego, sprz´tu sportowego w celu wy-
posa˝enia Centrum Sportowo-Kulturalnego oraz sali spotkaƒ
w tym Centrum to punkty do realizacji z listy zadaƒ w Kru-
binie. Fundusz so∏ecki pokryje równie˝ koszt projektu oÊwie-
tlenia przy ulicy Nowodworskiej.

nn W ¸ajskach Êrodki zostanà wykorzystane na przebudow´
oÊwietlenia przy ulicy Nowodworskiej oraz rozbudow´
i utrzymanie placu zabaw.

nn Olszewnica Nowa spo˝ytkuje pieniàdze z funduszu m in.
na utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, w tym za-
kup materia∏ów do nawodnienia automatycznego, wiaty
przystankowej i nowe sprz´ty na placu zabaw.

nn W Podd´biu w ramach Êrodków zostanie wykonana moder-
nizacja lamp oÊwietleniowych przy ul. Sosnowej, jak i bu-
dowa oÊwietlenia na ul. Weso∏ej.

nn We wsi Sikory zaplanowano zakup dzia∏ki pod plac na spo-
tkania integracyjne, a tak˝e doposa˝enie SP w Skrzesze-
wie i SP w Olszewnicy Starej.

nn Topolina pieniàdze z funduszu przeznaczy na zakup kon-
tenera magazynowego, wyposa˝enie Êwietlicy i oÊwietlenie
ul. Hetmaƒskiej. nn AS



WWOODDAA  II  KKAANNAALLIIZZAACCJJAA
• ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA 

WODY W WIELISZEWIE
Prace rozpocz´∏y si´ w ubieg∏ym roku, a zakoƒczenie planowa-
ne jest w pierwszej po∏owie 2021 r.

Ju˝ niebawem zostanie wykonana w ca∏oÊci nowa automaty-
ka stacji, uzupe∏niona o nowà instalacj´ elektrycznà i teletech-
nicznà.Wymienione zostanà te˝ filtry wraz ze z∏o˝ami.W ramach
prac prowadzonych w bie˝àcym roku powstanà nowe katalitycz-
ne z∏o˝a. SUW produkuje wod´ z 29 metrów. Woda jest dostar-
czana do mieszaƒców Wieliszewa, ¸ajsk, Micha∏owa-Reginowa.

Rozbudowa SUW pozwoli na bezawaryjnà prac´ uj´cia przez
kolejne dziesi´ciolecia.

Uzupe∏nieniem prac w zakresie tego rodzaju infrastruktury
jest budowa wodociàgu w Skrzeszewie, który po∏àczy sieç za-
silanà z uj´cia w Wieliszewie z siecià zasilanà z uj´cia w Jan-
kówku Pierwszym.

•••
• BUDOWA KANALIZACJI W GÓRZE 

(UL. DWORCOWA, POPRZECZNA, WARSZAWSKA)
Zadanie realizowane jest od 2020 r. Na obecny rok zaplanowa-
no pod∏àczenie posesji do wybudowanej sieci. Jeden z trudniej-
szych elementów tego zadania to wykonanie przejÊcia sieci ka-
nalizacyjnej pod torami kolejowymi.

DDRROOGGII II CCHHOODDNNIIKKII
• BUDOWA CHODNIKA MI¢DZY KRUBINEM 

A OLSZEWNICÑ NOWÑ 
D∏ugo wyczekiwana przez mieszkaƒców inwestycja powoli sta-
je si´ rzeczywistoÊcià. W tym roku gmina zamierza wybraç wy-
konawc´ i przystàpiç do prac projektowych. Na 2022 r. zapla-
nowane jest uzyskanie pozwolenia na budow´ i wykonanie prac
budowlanych wspólnie z zarzàdcà drogi – Mazowieckim Zarzà-
dem Dróg Wojewódzkich. 20 stycznia 2021 r. podczas spotkania
Wójta Gminy Wieliszew z Dyrektorem MZDW odpowiedzialnym
za inwestycj´ ustalono harmonogram prac i Gmina Wieliszew
uzyska∏a „zielone Êwiat∏o” dla dalszych dzia∏aƒ.

•••
• BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. D¸UGIEJ I WIEJSKIEJ 

W OLSZEWNICY STAREJ
Prace nad tà inwestycjà rozpocz´to ju˝ w ubieg∏ym roku.W tym
roku nastàpi ich kontynuacja i zakoƒczenie. Ju˝ nied∏ugo og∏o-
szony zostanie kolejny przetarg na dalszy odcinek chodnika.

• PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ W KA¸USZYNIE/
SKRZESZEWIE

Aktualnie trwajà prace zwiàzane z poprawà jakoÊci tej drogi.
Dzi´ki wygospodarowaniu oszcz´dnoÊci uda∏o si´ wybraç wy-
konawc´, który w ramach remontu wykona∏ nak∏adk´ asfal-
towà. Jednak to nie koniec prac dotyczàcych poprawy bezpie-
czeƒstwa w tym miejscu. Trwajà prace projektowe chodnika.
Ze wzgl´du na brak dost´pnoÊci gruntów konieczne sà wyku-
py nieruchomoÊci, aby chodnik móc zostaç umiejscowiony
wzd∏u˝ drogi. Dlatego te˝ prace projektowe trwajà d∏u˝ej ni˝
w przypadku, kiedy gmina jest w∏aÊcicielem terenu. Po opra-
cowaniu projektu poznamy potencjalne koszty inwestycji i b´-
dziemy dà˝yç do zabezpieczenia Êrodków na realizacj´ tej in-
westycji.

OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIEE
W tym roku planowane sà m.in. takie prace jak:
• Budowa punktów Êwietlnych w drogach gminnych 

•••
• Budowa oÊwietlenia w Krubinie 

(ul. Polna i Czerwienna) 
•••

• Budowa oÊwietlenia w Micha∏owie-Reginowie 
(ul. Urocza)

KKUULLTTUURRAA,,  EEDDUUKKAACCJJAA II SSPPOORRTT
• CENTRUM SPO¸ECZNO-KULTURALNEGO 

W WIELISZEWIE 
Ju˝ w tym roku og∏oszony zosta-
nie przetarg na projekt tego
miejsca. Prace potrwajà do 2022
roku, a ju˝ w 2023 budynek powi-
nien zostaç oddany do u˝ytku dla
spo∏ecznoÊci lokalnej.

Budynek powstanie na terenie
stra˝nicy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej i b´dzie s∏u˝y∏ Êrodowi-
sku seniorów oraz OSP.

Klub Seniora z wielofunkcyjnym pomieszczeniem, zapleczem
i pomieszczeniami biurowymi, stra˝nica OSP, gara˝ dla wozów
bojowych, sale zaj´ciowe, parkingi i lokale us∏ugowe – to wszyst-
ko zostanie zrealizowane w ramach tej inwestycji. Ârodki w wy-
sokoÊci 3 500 000 z∏ uda∏o si´ pozyskaç dzi´ki dofinansowaniu

z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorzàdu lo-
kalnego.

•••
• ROZBUDOWA SZKO¸Y 

PODSTAWOWEJ 
W JANÓWKU PIERWSZYM 

Koƒczà si´ prace zwiàzane z roz-
budowà budynku. Na parterze
b´dzie funkcjonowaç 4-oddzia∏o-
we przedszkole, natomiast na pi´-
trze – sale na potrzeby szko∏y podstawowej. Budynek b´dzie wy-
posa˝ony w pe∏en w´ze∏ kuchenny, co pozwoli przygotowywaç
posi∏ki dla przedszkolaków i uczniów.

•••
• BUDOWA BAZY 

SPORTOWEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ 
W ¸AJSKACH

W 2020 r. mogliÊmy obserwowaç,
jak powstawa∏y mury budynku
imponujàcej sali gimnastycznej.
Gmina wraz z wykonawcà dà˝y do tego, ˝eby mimo trudnoÊci
zwiàzanych z sytuacjà epidemiologicznà obiekt by∏ gotowy jesz-
cze w tym roku. Obecnie trwajà prace wykoƒczeniowe.

•••
• BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 2 W WIELISZEWIE 
Ju˝ niebawem, gdy tylko pozwolà na to warunki atmosferycz-
ne, rozpocznà si´ pierwsze prace zwiàzane z tà inwestycjà. Po-
wstanie boisko trawiaste z bie˝nià i trybunami oraz boisko wie-
lofunkcyjne ze sztucznà nawierzchnià.Wyczekiwany od lat przez
szko∏´ i mieszkaƒców obiekt powinien byç gotowy na kolejny
rok szkolny.

IINNNNEE
Na rok 2021 r. planowane sà równie˝:
• Monta˝ monitoringu w miejscach publicznych 

•••
• Dotacje na wymian´ nieekologicznych êróde∏ ciep∏a w budynkach

mieszkalnych – kontynuujemy program realizowany od 2018 r.
•••

• Dotacje na urzàdzenia do zbierania deszczówki, kompostow-
niki i przydomowe oczyszczalnie Êcieków.

•••
Gmina realizowaç b´dzie równie˝ projekty jednoroczne, w re-
alizacji których partycypujà so∏ectwa.
• Ubiegamy si´ m.in. o wsparcie przebudowy drogi powiatowej

ul. KoÊcielnej z ul. Polnà i Al. SolidarnoÊci w Wieliszewie
na p∏askie rondo wraz z budowà ulicy Polnej z chodnikiem
i oÊwietleniem.

•••

• Gmina z∏o˝y∏a te˝ wniosek o przebudow´ kanalizacji wokó∏
urz´du wraz z przepompownià Êcieków, modernizacj´ budyn-
ku urz´du wraz z otoczeniem i modernizacjà oÊwietlenia w cen-
trum gminy (m.in. ul. KoÊcielna, Modliƒska, przy wspólnocie
mieszkaniowej) oraz wniosek zwiàzany z budowà oczyszczal-
ni Êcieków przy budynku wielorodzinnej zabudowy w miejsco-
woÊci Góra (ul. Pa∏acowa).
Trzymajmy kciuki, by nasze wnioski uzyska∏y pozytywnà opi-

ni´ w trwajàcym konkursie, co pozwoli gminie pozyskaç Êrod-
ki finansowe na te cele.

•••
Szczegó∏owy spis wszystkich planowanych wydatków inwestycyjnych mo˝-

na znaleêç na stronie: www.bip.wieliszew.pl po klikni´ciu w „Urzàd Gmi-
ny”, a nast´pnie w menu po lewej stronie: Uchwa∏y Rady Gminy (kaden-
cja 2018-2023) -> Rok 2020 -> Sesja XXVI z dnia 29.12.2020 -> Uchwa∏a
bud˝etowa Gminy Wieliszew na rok 2021. nn Red.
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DOCHODY I w tym :

A. Dochody własne 60 795 815,00 zł

B. Dotacje celowe 33 463 446,00 zł

C. Subwencja ogólna 20 908 422,00 zł A A

B

BC

WYDATKI
OGÓŁEM 

120 241 360,54 zł

DOCHODY
OGÓŁEM 

115 167 683 zł

STRUKTURA WYDATKÓW BIE˚ÑCYCH I wybrane zadania

BBUUDD˚̊EETT  22002211

oÊwiata i wychowanie 
oraz edukacyjna opieka wychowawcza

38,84%
40 636 806,00 z∏

Transport lokalny 
i utrzymanie dróg

4,87%
5 096 300,00 z∏

Gospodarka komunalna 
i ochrona Êrodowiska

11,11%
11 619 759,23 z∏ 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

1,48 %
1 549 362,86 z∏ 

Rodzina, w tym Êwiadczenia 500+ 

26,96%
28 209 317,00 z∏

Pomoc spo∏eczna i zdrowie

2,51%
2 629 748,41 z∏

Kultura fizyczna i sport

0,95%
998 000,00 z∏

WYDATKI I w tym :

A. Wydatki bie˝àce 104 621 204,54 zł

B. Wydatki majàtkowe 
15 620 156,00 zł zł

ooppiinniiee  oo  uucchhwwaalloonnyymm  bbuudd˝̋eecciiee

PAWE¸ KOWNACKI, 
Wójt Gminy 
Wieliszew

Niepostrze˝enie przywitaliÊmy nowy rok.
Z jednej strony z du˝ymi nadziejami,
˝e 2021 b´dzie lepszy ni˝ doÊwiadczajà-
cy nas w sposób szczególny rok 2020,
a z drugiej strony nieobce sà obawy, czy
zagro˝enie min´∏o, czy kryzys nie do-
Êwiadczy naszych rodzin, naszej gospodar-
ki. Z takimi refleksjami i ÊwiadomoÊcià
wspó∏uczestniczenia w wyjàtkowym okre-
sie w historii nie tylko naszej gminy mu-
simy spoglàdaç na sytuacj´ bud˝etowà
Gminy Wieliszew. Pos∏u˝´ si´ kolejny raz

analogià i porównam bud˝et gminy
do rodziny. Ka˝dy z Paƒstwa mo˝e pa-
trzàc na swój domowy bud˝et sprawdziç,
z czym borykam si´ ja, radni gminni
i pracownicy urz´du gminy, ˝eby bud˝et
gminny zgodnie z zasadà zrównowa˝one-
go rozwoju finansowa∏ realizacj´ Paƒstwa
– cz∏onków gminnej rodziny – potrzeb. Po-
trzeby naszych mieszkaƒców sà zrozumia-
∏e, ale kryzys finansów jest te˝ danà obiek-
tywnà wynikajàcà z wszystkich wskaê-
ników. Pomimo tego staram si´ wraz
z moimi wspó∏pracownikami szukaç in-
strumentów mogàcych wesprzeç finanso-
wo nasze pomys∏y. Przy bardzo du˝ym bu-
d˝ecie nale˝y zauwa˝yç, i˝ bud˝et gminy

to nie tylko inwestycje.Wachlarz naszych
zadaƒ jest tak ogromny jak zakres dzia-
∏alnoÊci ogromnej wielobran˝owej korpo-
racji, ale my w przeciwieƒstwie do kor-
poracji nie liczymy na zysk, ale na popra-
w´ jakoÊci ̋ ycia naszych obywateli. Stàd
dbamy o pomoc spo∏ecznà, edukacj´, po-
rzàdki, sport, kultur´ w zakresie bie˝à-
cym, ale te˝ staramy si´ inwestowaç
gminne Êrodki w zadania inwestycyjne.
Przed nami finalizacja szko∏y i przedszko-
la w Janówku, koƒczymy sal´ gimnastycz-
nà przy szkole w ¸ajskach, poprawiamy
dost´p do wodociàgów, oÊwietlamy kolej-
ne drogi, ale oczekiwaƒ i potrzeb miesz-
kaƒców jest jeszcze wi´cej. Dlatego jak

wspomnia∏em wczeÊniej, szukamy Êrod-
ków na kolejne drogi, chodniki i gminne
budynki. Ju˝ teraz mo˝emy si´ cieszyç
z 3,5 mln z∏otych z Rzàdowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na budow´ remizy
z domem spotkaƒ w Wieliszewie, czeka-
my wraz z powiatem na decyzj´ rzàdu
w sprawie wsparcia budowy ronda na uli-
cy KoÊcielnej i budowy ul. Polnej. Z∏o˝y-
∏em ze swoimi wspó∏pracownikami wnio-
ski na wsparcie chodnika wzd∏u˝ ulicy
Szkolnej w Skrzeszewie i Ka∏uszynie,
oÊwietleƒ w Skrzeszewie, Komornicy,
oczyszczalni dla osiedla w PAN Górze. Fi-
nalizujemy rozmowy z Zarzàdem Dróg
Wojewódzkich w sprawie chodnika

w Krubinie. Dlatego piszàc o bud˝ecie
z ostro˝noÊcià, zapewniam, ˝e staram si´
szukaç w mo˝liwie du˝ej liczbie miejsc do-
datkowych dochodów.

˚yczàc sobie i Paƒstwu jak najszybsze-
go zakoƒczenia okresu zagro˝enia i blo-
kady, licz´ na wsparcie, a tak˝e wyrozu-
mia∏oÊç i cierpliwoÊç. Na niektóre z Paƒ-
stwa ̋ yczeƒ mo˝e przyjÊç nam wszystkim
troch´ poczekaç, ale zapewniam, ˝e sta-
ram si´ pomimo problemów ca∏y czas dà-
˝yç we wskazanych przez nas wszystkich
kierunku, czyli rozwijajàcej si´ Gminy
Wieliszew.

nn

Bud˝et gminny i plany inwestycyjne na 2021 rok
PPooddcczzaass  ggrruuddnniioowweejj,,  zzddaallnneejj  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  ppooddjj´́ttoo  sszzeerreegg  uucchhwwaa∏∏,,  aa wwÊÊrróódd  nniicchh  tt´́  ddoottyycczzààccàà  bbuudd˝̋eettuu  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  nnaa 22002211  rrookk..  MMiimmoo  nniieeppeewwnneeggoo  ii ccii´́˝̋kkiieeggoo  cczzaassuu  ww 22002200  rrookkuu  ddoocchhooddyy,,  jjaakkiiee  zzaappllaannoowwaannoo  ww bbuudd˝̋eecciiee  nnaa 22002211  rrookk,,  wwzzrrooss∏∏yy
oo 88,,66  mmllnn  zz∏∏,,  ww ppoorróówwnnaanniiuu  zz ppoopprrzzeeddnniimm..  DDzzii´́kkii  pprrzzyyjj´́cciiuu  bbuudd˝̋eettuu  uuddaa  ssii´́  kkoonnttyynnuuoowwaaçç  zzaaddaanniiaa,,  kkttóórree  zzoossttaa∏∏yy  rroozzppoocczz´́ttee  ww llaattaacchh  uubbiieegg∏∏yycchh,,  jjaakk  ii zzaappllaannoowwaaçç  nnoowwee  iinnwweessttyyccjjee,,  oo kkttóórryycchh  mmoo˝̋eecciiee  PPaaƒƒssttwwoo  pprrzzeecczzyyttaaçç  ppoonnii˝̋eejj..

Ubieg∏y rok by∏ dla wszystkich zaskakujàcy i trudny. Mimo to wi´kszoÊç prac zwiàzanych z inwestycjami
w naszej gminie przebieg∏a zgodnie z zamierzonym harmonogramem. A co czeka nas w najbli˝szych miesiàcach?
Poni˝ej przedstawiamy list´ niektórych przedsi´wzi´ç (startujàcych lub kontynuowanych) zaplanowanych
na rok 2021.

IINNWWEESSTTYYCCJJEE  22002211

MARCIN FABISIAK, 
Przewodniczàcy 
Rady Gminy
Bud˝et Gminy Wieliszew na 2021 rok
pozwala na kontynuacj´ zadaƒ rozpo-

cz´tych w latach ubieg∏ych, ale równie˝ stanowi
solidne podstawy pod du˝e inwestycje, które pla-
nujemy w przysz∏oÊci. Nie zabrak∏o w nim wydat-
ków na budow´ nowych dróg i chodników, popra-
w´ jakoÊci dróg ju˝ istniejàcych czy budow´ nowe-
go oÊwietlenia, które zwi´kszy bezpieczeƒstwo
naszych mieszkaƒców. Jest w tym bud˝ecie równie˝
miejsce dla inwestycji zwiàzanych ze sportem i re-
kreacjà w naszej gminie. Ogromnie cieszy fakt, ˝e
w tym roku oddamy do u˝ytku nowe skrzyd∏o Szko-
∏y Podstawowej w Janówku, gdzie na parterze b´-

dzie si´ mieÊciç Przedszkole Samorzàdowe, a na pi´-
trze przestronne sale lekcyjne.We wrzeÊniu plano-
wane jest tak˝e otwarcie bazy sportowej przy szko-
le w ¸ajskach. Inwestycja ta jest bardzo oczekiwa-
na od wielu lat zarówno przez uczniów i ich
rodziców, jak i ca∏e grono pedagogiczne.

Rok 2021 to równie˝ rozpocz´cie budowy miej-
sca spotkaƒ mieszkaƒców i nowej remizy OSP
w Wieliszewie. Jak pokaza∏o doÊwiadczenie ostat-
nich lat, uchwalony bud˝et nie jest konstrukcjà za-
mkni´tà. Stanowi baz´ do wielu nowych pomys∏ów
i projektów, które sygnalizujà nam mieszkaƒcy
i które bardzo cz´sto sà realizowane w trakcie ro-
ku bud˝etowego, choç nie by∏o ich w pierwotnych
za∏o˝eniach bud˝etowych.

nn
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W marcu 2013 roku podczas drugiego dnia konklawe,
zwo∏anego w zwiàzku z rezygnacjà papie˝a Benedyk-
ta XVI, zosta∏ wybrany nowy papie˝, duchowy przywód-
ca katolików z ca∏ego Êwiata. Zosta∏ nim kardyna∏ Jor-
ge Bergoglio z Argentyny, który przyjà∏ imi´ Franciszek.
Wybór takiego imienia by∏ jasnym sygna∏em, ˝e dla Jor-
ge Bergoglio – na wzór Êw. Franciszka z Asy˝u – najwa˝-
niejsze b´dà problemy biednych i wykluczonych. Papie˝
Franciszek wniós∏ do Watykanu wiele latynoskiej energii i nowego spojrze-
nia na Êwiat. Jest on pierwszym papie˝em z Ameryki Po∏udniowej i ogólnie
pierwszym w historii papie˝em spoza Europy i Bliskiego Wschodu.

Jorge Bergoglio ∏amie utarte schematy i stereotypy, jest bardzo wyma-
gajàcy wobec duchownych, natomiast wyrozumia∏y wobec wiernych, a szcze-
gólnie bliscy sà dla niego ludzie z marginesu: biedni, samotni, opuszcze-
ni, starsi, schorowani, bezdomni, nieznajdujàcy nadziei i sensu w ˝yciu.W wi-
zji papie˝a KoÊció∏ musi wyjÊç do ludzi, a sam papie˝ zach´ca do nowej
ewangelizacji, do poszukiwania nowych dróg i sposobów mówienia ludziom
o Bogu. Jak mówi: „Gdy staramy si´ powróciç do êróde∏ i odzyskaç pier-
wotnà Êwie˝oÊç Ewangelii, pojawiajà si´ nowe drogi, twórcze metody, in-
ne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, s∏owa zawierajàce nowy sens
dla dzisiejszego Êwiata”.W swoim pierwszym dokumencie duszpasterskim,
tzw. adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”, papie˝ wyraênie zazna-
czy∏, ˝e chce reformy KoÊcio∏a, który nie tyle ma zachowywaç obecnie ist-
niejàcy stan rzeczy, ale ma byç przede wszystkim koÊcio∏em misyjnym.

Jezuita ksiàdz Jacek Siepsiak tak opisuje papie˝a Franciszka: „To w∏a-
Ênie ten autentyzm przyciàga uwag´.Tylu go s∏ucha i chce s∏uchaç, bo mó-
wi od serca. OczywiÊcie by∏oby ∏atwiej t∏umaczom i komentatorom, gdyby
trzyma∏ si´ napisanego tekstu. Teologowie nie mieliby problemów, gdyby
u˝ywa∏ tylko ich j´zyka. Spaliby spokojnie przyzwyczajeni do stylu poprzed-
ników. Dziennikarze mogliby przygotowaç relacje przed udzia∏em w cere-
moniach. Ale czy o to chodzi? I kto by go chcia∏ s∏uchaç? A przede wszyst-
kim, kto by go rozumia∏? Mo˝e nieliczni, wychowani w j´zyku koÊcielnym.
Ale to przecie˝ nie im trzeba przybli˝aç nauczanie Chrystusa (a przynaj-
mniej nie im pierwszym). Franciszek budzi kontrowersje. I bardzo dobrze.
O to chodzi, by s∏uchacze myÊleli, by zostali pobudzeni do ruszenia g∏owà,
do zatrudnienia w∏asnego sumienia, do ws∏uchania si´ w serce... Po co nam
s∏uchacze, którzy przytakujà, bez zrozumienia przyjmujà s∏owa autoryte-
tu, ale nie potrafià ich zastosowaç, nie zastanawiajà si´.”

Kim naprawd´ jest ten potomek W∏ochów urodzony w Buenos Aires
w 1936 roku, który ukoƒczy∏ szko∏´ Êrednià jako technik chemii i w wie-
ku 21 lat postanowi∏ odpowiedzieç na powo∏anie do ˝ycia konsekrowane-
go? Kim jest ten jezuita wyÊwi´cony w wieku 33 lat, nauczyciel literatu-
ry i psychologii, magister teologii i filozofii w∏adajàcy kilkoma j´zykami?
Kim jest ten zakonnik, który uczy∏ w Colegio de la Inmaculada Concep-
ción w Stanta Fe, by∏ prowincja∏em Towarzystwa Jezusowego w Argenty-
nie, gdy mia∏ zaledwie 36–43 lata oraz rektorem Colegio Maximo w San
Miguel. Kim jest ten kap∏an, który napisa∏ w Niemczech prac´ doktorskà
na temat wybitnego teologa i filozofa katolickiego Romana Guardiniego?
Kim jest ten nauczyciel, który zaprasza∏ na zaj´cia Jorge Luisa Borgesa
i dawa∏ mu do przeczytania opowiadania swoich uczniów? Kim jest ów pa-
sterz, przekonany, ˝e trzeba przejÊç od KoÊcio∏a „porzàdkujàcego wiar´”
do KoÊcio∏a „przekazujàcego i dajàcego wiar´”? Kim jest ten duchowny,
który wychodzàc ze skromnej pozycji, jakà zajmowa∏ w domu zakonnym
jezuitów w Kordobie, w ciàgu kilku zaledwie lat osiàgnà∏ urzàd arcybisku-
pa Buenos Aires, kardyna∏a, prymasa Argentyny i przewodniczàcego epi-
skopatu? Kim jest ten Argentyƒczyk o ascetycznym niemal stylu ˝ycia?

Nie jest osobà atrakcyjnà w stylu lansowanym przez media. Nie jest
wielkim mówcà obdarzonym talentem aktorskim; przemawia w sposób
skromny, ale za to bardzo g∏´boki. Gdy by∏ arcybiskupem Buenos Aires,
po mieÊcie porusza∏ si´ autobusem lub metrem, sam sobie gotowa∏, oso-
biÊcie odpowiada∏ na telefony i przedk∏ada∏ zwyk∏y czarny strój z kolo-
ratkà nad sutann´ kardynalskà. Podczas jednej z jego licznych wypraw
do slumsów Buenos Aires, podczas spotkania z setkami osób w dzielni-
cy Barracas, wsta∏ pewien murarz i powiedzia∏ ze wzruszeniem: „Jestem
z ksi´dza dumny. Jak jecha∏em tu autobusem z kolegami, widzia∏em, ˝e
ksiàdz jedzie z ty∏u, jakby by∏ jednym z nas. Mówi∏em im to, ale mi nie
wierzyli”. Jako papie˝ Jorge Bergoglio zachowa∏ taki sam skromny i bez-
poÊredni sposób ˝ycia.

Papie˝ Franciszek wyrywa si´ utartym schematom.Wszystkim, których
zaciekawi∏a nietuzinkowa postaç Jorge Bergolio, chcia∏bym poleciç ksià˝-
k´ „Jezuita. Papie˝ Franciszek”, napisanà przez Francesc´ Ambrogetti
oraz Sergio Rubina. Jak mówià autorzy, ich zamiarem by∏o przede wszyst-
kim przybli˝yç sposób myÊlenia pewnego wra˝liwego, a zarazem stanow-
czego i wnikliwego cz∏owieka, który sta∏ si´ jednà z kluczowych postaci
KoÊcio∏a. nn  Piotr K. 
Francesca Ambrogetti, Sergio Rubin, „Jezuita. Papie˝ Franciszek. Wywiad rzeka z Jorge Ber-
goglio”, Wyd. Rafael, Kraków 2013

EExxLLiibbrriiss

DDaaçç  ÊÊwwiiaattuu  nnaaddzziieejj´́ MAZUR 2020 – sympozjum on-line 
na 20-lecie

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo zzoobbaacczzeenniiaa  ii wwyyss∏∏uucchhaanniiaa
ssyymmppoozzjjuumm  oonn--lliinnee,,  zzaarreejjeessttrroowwaanneeggoo
ww rraammaacchh  OOggóóllnnooppoollsskkiicchh  SSppoottkkaaƒƒ
TTaanneecczznnyycchh  MMAAZZUURR 22002200  ww ggrruuddnniiuu 22002200  rr..
ww SSaallii  KKoonncceerrttoowweejj  iimm..  KKrrzzyysszzttooffaa
KKlleenncczzoonnaa  ww WWiieelliisszzeewwiiee..  JJeeggoo  tteemmaatteemm
bbyy∏∏aa  mmuuzzyycczznnaa  wwaarrssttwwaa  ttaaƒƒccóóww  ppoollsskkiicchh
–– zzaarróówwnnoo  hhiissttoorryycczznnaa,,  oobbeeccnnaa
ww uuttwwoorraacchh  ppoollsskkiicchh  kkoommppoozzyyttoorróóww,,  jjaakk
ii wwssppóó∏∏cczzeeÊÊnniiee  ttoowwaarrzzyysszzààccaa  ttuurrnniieejjoomm
ttaanneecczznnyymm..  WWsszzyyssttkkiicchh  ÊÊlleeddzzààccyycchh  rruucchh
ttaaƒƒccóóww  ppoollsskkiicchh  zzaaiinntteerreessuujjee  ttaakk˝̋ee
ppooddssuummoowwaanniiee 2200--lleecciiaa  oorrggaanniizzaaccjjii
ttuurrnniieejjóóww  mmiissttrrzzoowwsskkiicchh,,  wwyyppee∏∏nniioonnee
wwssppoommnniieenniiaammii  ii aarrcchhiiwwaallnnyymmii
mmaatteerriiaa∏∏aammii..  ZZaacchh´́ccaammyy  ddoo nnoossttaallggiicczznneejj
ppooddrróó˝̋yy!!  ((kkaannaa∏∏  OOKK  WWiieelliisszzeeww
nnaa yyoouuttuubbee..ppll  oorraazz  mmaazzuurr..wwiieelliisszzeeww..ppll))

Rywalizacja w ramach Mistrzostw Polski w Taƒcach Pol-
skich w roku 2020 nie mog∏a dojÊç do skutku z uwagi
na trwajàcà epidemi´. Dzi´ki podtrzymaniu decyzji o do-
finasowaniu zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu oraz przy wsparciu wspó∏orga-
nizatorów – Samorzàdu Województwa Mazowieckiego i Pol-
skiej Sekcji CIOFF®, uda∏o si´ zorganizowaç tegorocznà
ods∏on´ Mazura w postaci sympozjum przeprowadzonego
w formule on-line.

W ramach zadania, przy wspó∏udziale MKDNiS oraz Pol-
skiej Sekcji Mi´dzynarodowej Rady Zespo∏ów Folklory-
stycznych CIOFF®, która w roku 2020 obchodzi∏a 50-lecie
dzia∏alnoÊci, powsta∏y nowe aran˝acje muzyczne taƒców
turniejowych. Ich autorem jest Przemys∏aw Marcyniak – in-
strumentalista, dyrygent, aran˝er i kompozytor, ekspert Pol-
skiej Sekcji CIOFF®. Nowe opracowania zostanà udost´p-
nione m.in. na stronach Komisji ds.Taƒców Polskich.W ra-
mach sympozjum wys∏uchaliÊmy fragmentów nowych
aran˝acji, obejrzeliÊmy prezentacj´ uk∏adów tanecznych
do nowych kompozycji w wykonaniu par turniejowych ZTL
„Promyki”, sam autor zaÊ przybli˝y∏ idee i inspiracje to-
warzyszàce powstawaniu materia∏u.W panelu naukowym
sympozjum poÊwi´conym „Utworom polskich kompozyto-
rów w praktyce tanecznej – od spektakli do turniejów taƒ-
ców polskich” udzia∏ wzi´li dr hab.Tomasz Nowak oraz dr
Agnieszka Chwi∏ek (oboje z Instytutu Muzykologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego). Przedmiotem ich wyk∏adów by∏
„Krakowiak i jego stylizacje w twórczoÊci kompozytorów
polskich”, a tak˝e „Mazurki na Parnasie, czyli o taƒcach
polskich w XIX-wiecznym cyklu sonatowym”.

W cz´Êci poÊwi´conej 20-leciu mistrzostw Polski, orga-
nizacji ogólnopolskich konkursów taƒców polskich, zmia-
nom i rozwojowi ruchu taƒców polskich oraz jego przysz∏o-
Êci, udzia∏ wzi´li: Jan ̧ osakiewicz (S´dzia Ekspert Taƒców
Polskich, Wiceprzewodniczàcy PS CIOFF®, autorytet
w dziedzinie polskich taƒców narodowych, wspó∏odpowie-
dzialny za reaktywowanie turniejów taƒców polskich oraz
ich wspó∏czesny rozwój, kierownik ZPiT UW „Warszawian-
ka”), dr Dariusz Skrzydlewski (dyrektor rozgrywanych
w Wieliszewie od roku 2000 konkursów taƒców polskich
MAZUR / Mistrzostw Polski, S´dzia Konsultant, Komisarz
Regionu Centralnego Komisji ds. Taƒców Polskich PS
CIOFF® obejmujàcego województwo mazowieckie, dyrek-
tor OÊrodka Kultury w Wieliszewie i kierownik ZTL „Pro-
myki”), Kamil Rzàca (9-krotny Mistrz Polski wTaƒcach Pol-
skich, choreograf i instruktor taneczny – od roku 2016 zwià-
zany z ZTL „Promyki”, opiekun par konkursowych), dr hab.
Tomasz Nowak (etnomuzykolog, antropolog taƒca, ekspert
PS CIOFF®, cz∏onek International Council for Traditional
Music przy UNESCO i Sekcji Muzykologów Zwiàzku Kom-
pozytorów Polskich, konferansjer wielu edycji konkursów
i mistrzostw Polski w taƒcach polskich). GoÊçmi specjal-
nymi (on-line) panelu byli: Mariusz Krupiƒski z Olsztyna,
Jaros∏aw Wojciechowski z Warszawy, Piotr Kulka i Jago-
da BanaÊ z Poznania oraz Ewa MiÊ-Krzemiƒska z Nowej
Rudy.Wspomnienia zilustrowano materia∏ami archiwalny-
mi – zdj´ciami i fragmentami nagraƒ filmowych, w tym
zarejestrowanym w roku 1994 konkursem taƒców polskich
w Olsztynie, pierwszym po reaktywowaniu zmagaƒ turnie-
jowych w latach 90.

MAZUR 2020 zosta∏ dofinansowany ze Êrodków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przedsi´wzi´-
cie wsparli: Samorzàd Województwa Mazowieckiego
– wspó∏organizator zadania – oraz Polska Sekcja CIOFF®.

nn OKW



28 stycznia 2021 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa KULTURA 11

Co słychaç w Kulturze?
PPrrzzeeddłłuu˝̋eenniiee  oobboossttrrzzeeƒƒ

Do 31 stycznia 2021 r. przed∏u˝ono ograniczenia w dzia-
∏alnoÊci kulturalnej. Zaj´cia stacjonarne w budynku Gmin-
nego Centrum Kultury w ¸ajskach pozostajà zawieszone.
Cz´Êç zaj´ç indywidualnych (wokalne, gry na gitarze, per-
kusji i fortepianie) odbywa si´ w formule on-line. Kontakt
z biurem mo˝liwy jest telefonicznie (22 782 20 02;
539 304 536) bàdê mailowo (kultura@wieliszew.pl) w go-
dzinach 9-16 od poniedzia∏ku do piàtku.W przypadku ko-
niecznoÊci wizyty w budynku GCK w ¸ajskach prosimy
o jej tel. umówienie. Prosimy o Êledzenie strony
www.ok.wieliszew.pl oraz facebook.com/okwieliszew, gdzie
informujemy na bie˝àco o sytuacji i dzielimy si´ z Paƒ-
stwem kulturalnymi propozycjami on-line.

BBiibblliiootteekkii  ppoonnoowwnniiee  oottwwaarrttee
Od 7 grudnia Biblioteka Publiczna Gminy Wieliszew i jej
filie ponownie udost´pniajà swoje ksi´gozbiory stacjonar-
nie, dzia∏ajàc jednak w Êcis∏ym re˝imie sanitarnym. Mo˝-
liwe sà wypo˝yczenia i zwrot ksià˝ek, do odwo∏ania za-
mkni´te pozostajà czytelnie oraz wolny dost´p do ksi´go-
zbioru i czasopism. Odwiedzajàcych biblioteki obowiàzujà
maseczki, rekomendujemy równie˝ korzystanie z r´kawi-
czek. Dzi´ki akcji „Ksià˝ka na wynos” mo˝liwe jest wy-
po˝yczenie ksià˝ek w bezpieczny sposób – po telefonicz-
nym zamówieniu wybranych pozycji, mo˝na je odebraç bez-
kontaktowo w ustalonej porze. Ksi´gozbiór on-line
dost´pny jest na stronie www.szukamksià˝ki.pl/SkNew-
Web/astart/862 Godziny otwarcia i numery telefonów
do placówek w Janówku, Micha∏owie-Reginowie, Skrzesze-
wie i Wieliszewie mogà Paƒstwo sprawdziç na stronie
ok.wieliszew.pl w zak∏adce BIBLIOTEKI. Od 30.11. obowià-
zuje nowy nr tel. Biblioteki Publicznej w Skrzeszewie
– 692 712 033.

KKoolleejjnnee  wwnniioosskkii
W grudniu 2020 r. informowaliÊmy o 5 wnioskach o dofi-
nansowanie skierowanych przez OÊrodek Kultury w Wie-
liszewie w ramach tzw. Programów Ministra Kultury
na rok 2021 na ∏àcznà kwot´ 390 tys. z∏. Styczeƒ przyniós∏
kolejne 2 wnioski, z∏o˝one w ramach programów EtnoPol-
ska (108 tys.) oraz Niepodleg∏a (88 tys.).

ZTL „Promyki” to obecnie jedna z najwi´kszych na Ma-
zowszu grup folklorystycznych, która wcià˝ poszerza swo-
je szeregi. Stàd decyzja o poszukiwaniu dodatkowych Êrod-
ków (dzia∏alnoÊç zespo∏u finansowana jest z bud˝etu Gmi-
ny Wieliszew), które – w razie otrzymania dotacji
z programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury
– przeznaczymy na uzupe∏nienie i zakup nowych strojów
regionalnych. By zwi´kszyç szanse dofinansowania jedne-
go ze sztandarowych wydarzeƒ promujàcych dziedzictwo
narodowe – listopadowego Festiwalu PieÊni i Taƒców Pol-
skich, ubiegamy si´ o Êrodki w ramach programu Niepod-

leg∏a. Trzymamy kciuki, by w przypadku pozytywnej de-
cyzji MKDNiS sytuacja epidemiczna i gospodarcza w kra-
ju pozwoli∏a na organizacj´ w pe∏nym kszta∏cie cieszàcej
si´ nies∏abnàcym zainteresowaniem imprezy – na ˝ywo,
z udzia∏em publicznoÊci oraz wystawców r´kodzie∏a ludo-
wego i tradycyjnych kulinariów.

PPoolloonneezz  nnaa lliiÊÊcciiee  UUNNEESSCCOO!!
Najpopularniejszy polski taniec narodowy ma szans´ po-
jawiç si´ na liÊcie reprezentatywnej Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego LudzkoÊci UNESCO, zajmujàc miej-
sce obok argentyƒskiego tanga i hiszpaƒskiego flamenco.
Ka˝dy mo˝e pomóc w tych staraniach!

Polonez nale˝y do tych taƒców narodowych, które wi´k-
szoÊç z nas choç raz w ˝yciu mia∏a okazj´ publicznie za-
taƒczyç.To m.in. dzi´ki studniówkom, szkolnym uroczysto-
Êciom czy weselom polonez przetrwa∏ w zbiorowej Êwia-
domoÊci Polaków. Nie wszyscy wiemy o mi´dzynarodowej
karierze „chodzonego”, który z wiejskich izb trafi∏ na kra-
jowe, a nast´pnie europejskie dwory i salony jako popu-
larny taniec ceremonialny. Obecny by∏ równie˝ w twórczo-
Êci kompozytorskiej – nie tylko Chopina, ale tak˝e Bacha
czy Haendla. Od 2015 r. za sprawà PS CIOFF® (Mi´dzy-
narodowa Rada Stowarzyszeƒ Folklorystycznych, Festiwa-
li i Sztuki Ludowej), której cz∏onkiem jest m.in. ZTL „Pro-
myki”, polskie taƒce narodowe (polonez, mazur, oberek,
kujawiak i krakowiak) zosta∏y wpisane na Krajowà List´
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.Teraz czas na li-
st´ Êwiatowà!

Poprzyj wniosek w Internecie (zajmie to 10 sekund) – lin-
ki na stronie ok.wieliszew.pl
Polub stron´ promujàcà ide´: facebook.com/polonezlaczy

KKoonnkkuurrss  nnaa lluuddoowweeggoo  TTiikkTTookk’’aa
OÊrodek Kultury w Wieliszewie wraz z Zespo∏em Taƒca Lu-
dowego „Promyki” zapraszajà do udzia∏u w konkursie
na ludowego TikTok'a. Nagraj materia∏ wideo (do 60 se-
kund) o charakterze ludowym/folklorystycznym w aplika-
cji TikTok. Nagrodzimy najlepszych w 2 kategoriach – wy-
st´p indywidualny i dru˝ynowy. Termin nadsy∏ania zg∏o-
szeƒ (wraz z regulaminem na stronie ok.wieliszew.pl)
up∏ywa 7 lutego 2021 r. nn OKW

Polonez z potaƒcówki w trakcie Festiwalu i PieÊni Taƒców Polskich 2019 
– jeden z najwi´kszych w historii Wieliszewa (ponad 300 osób na parkiecie)

ZZAA  NNAAMMII  OONN--LLIINNEE
((KKAANNAAŁŁ  OOKK  WWIIEELLIISSZZEEWW  NNAA  YYOOUUTTUUBBEE..PPLL  
OORRAAZZ  FFAACCEEBBOOOOKK..CCOOMM//OOKKWWIIEELLIISSZZEEWW))

KONCERT NA TRZECH KRÓLI
– on-line
Za nami kolejna z odsłon „Koncertu Na Trzech Króli” – tradycja
styczniowego kol´dowania w Gminie Wieliszew ma ju˝ kilkanaÊcie
lat! Po raz pierwszy miał on formuł´ on-line, którà wymusiły znane
nam wszystkim okolicznoÊci. 6 stycznia 2021 r. zobaczyliÊmy
i wysłuchaliÊmy 11 kol´d i pastorałek w wykonaniu Zespołu Taƒca
Ludowego „Promyki”, pochodzàcych z najnowszej płyty zespołu,
której premiera miała miejsce przed Êwi´tami: „Chojka”, „Witaj˝e
witaj”, „Pasterze mili”, „Wczora z wieczora”, „Dlaczego dzisiaj”,
„Pójdymy Bracia”, „Narodził si´ Jezus”, „Pastuszkowie, bracia mili”,
„PaÊli pasterze woły”, „Najwi´kszy Gazda” oraz „Poçmy Syçka
Podholanie”. Widowisko, transmitowane z Sali Koncertowej
Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie, Êledziło ponad 200 internautów
z Gminy Wieliszew i całej Polski. Mamy nadziej´, ˝e podczas kolejnej
edycji koncertu spotkamy si´ na wspólnym kol´dowaniu ju˝
bezpoÊrednio, a tych z Paƒstwa, którzy nie majà jeszcze w domu
albumu „A na tym niebie”, zapraszamy po odbiór do GCK w Łajskach.

„KOL¢DA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” 
rekordowa frekwencja w konkursie
wokalnym on-line
Ogólnopolski Konkurs Kol´d
i Piosenek Âwiàtecznych on-line
„Kol´da jest dobra na wszystko”,
zorganizowany w grudniu 2020 r.
przez OÊrodek Kultury
w Wieliszewie, okazał si´
frekwencyjnym sukcesem.
W zmaganiach wzi´ło udział 219
uczestników z całej Polski!
Po pracowitych, kilkudniowych
obradach jury konkursu
(Katarzyna Ignaciuk, Mikołaj
Zwoliƒski, Rafał Odrobina)
podj´ło niełatwà decyzj´,
wyłaniajàc 31 laureatów i przyznajàc 23 wyró˝nienia oraz 2
nagrody specjalne! Wszyscy otrzymali nagrody w postaci kart
podarunkowych i pamiàtkowe dyplomy, które wysłaliÊmy pocztà.
Ich wyst´py mo˝na było obejrzeç 27 grudnia na kanale OK
Wieliszew na portalu YouTube – przed ekranami monitorów
zasiadło kilkuset widzów z całego kraju! Prezentujemy nazwiska
zwyci´zców, a pełna lista nagrodzonych dost´pna na stronie
www.ok.wieliszew.pl 
ZESPOŁY: doroÊli – Studio Art z Por´by, młodzie˝ – Sweet Voices

z Por´by
DUETY: 2003+ – Adam Jakubiec i Paweł Pietraszko

z ˚ywca; 2004-2007 – Klaudia Kutyba i Natalia Kubiak
z Bielawy

SOLIÂCI: 2003+ – Nina Kumorek przy akompaniamencie zespołu
Nona and Company (Mateusz Klein i Adam Penkała)
z Bystrej; 2004-2007 – Aleksandra Wójtowicz
z Tomaszowa Lubelskiego; Gabrysia Łukasik
z Olszewnicy Starej; 2008-2010 – Ewelina Matejko
z ˚abiec, Natalia Lemantowicz z Chorzowa; 2011-2014
– Pola Zawadzka z Lublina

Gratulujemy!
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Gabrysia Łukasik 
z Olszewnicy Starej
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WYCISKANIE HANTLI Z ROTACJÑ BARKÓW
1. Staƒ prosto, stopy rozstawiajàc na szerokoÊç bioder. 
2. Hantle trzymaj bezpoÊrednio nad barkami.
3. WyciÊnij hantle nad głow´. 
4. JednoczeÊnie wykonaj rotacj´ korpusu w prawo. 
5. Wróç do pozycji startowej, powtórz na drugà stron´.

WIOS¸OWANIE HANTLAMI
1. Nogi lekko ugnij w kolanach. Pochyl si´ do przodu. 
2. Hantle trzymaj na wyprostowanych r´kach. 
3. Trzymajàc plecy proste, przyciàgnij hantle do boków klatki. Staraj

si´, by ruch wykonywały tylko ramiona. 
4. Wróç do pozycji wyjÊciowej.

WYCISKANIE FRANCUSKIE
1. Hantle unieÊ nad głow´. R´ce ugnij w łokciach tak, by hantle

znalazły si´ tu˝ za uszami. 
2. Wyprostuj prawà r´k´ (lewa pozostaje ugi´ta). Wróç do pozycji

wyjÊciowej. Wykonaj najpierw wszystkie powtórzenia prawà r´kà
i zamieƒ strony.

3. Wszystkie çwiczenia wykonuj w seriach (np. 3 serie po 12
powtórzeƒ).

Obcià˝enie dopasuj do swoich mo˝liwoÊci.

ååwwiicczz  rraazzeemm  zzee  SSłłaawwkkiieemm!!
Prezentujemy kolejnà seri´ çwiczeƒ, które mo˝na wykonaç samodzielnie w domu, wzmacniajàc w ten sposób
mi´Ênie i poprawiajàc ogólnà kondycj´ ciała.

Specyficzne trudnoÊci w uczeniu si´
– czytania, pisania i matematyki
TTrruuddnnooÊÊccii  ww uucczzeenniiuu  ssii´́  ssàà  pprroobblleemmeemm,,
kkttóórryy  ccoorraazz  cczz´́ÊÊcciieejj  wwyysstt´́ppuujjee  wwÊÊrróódd  ddzziiee--
ccii  aa jjeeggoo  nnaassiilleenniiee  oobbsseerrwwuujjeemmyy  ww ppoocczzààtt--
kkoowwyymm  ookkrreessiiee  nnaauukkii  sszzkkoollnneejj,,  zzaazzwwyycczzaajj
wwtteeddyy,,  kkiieeddyy  ppoozziioomm  nnaauucczzaanniiaa  wwyymmaaggaa
oodd uucczznniiaa  uummiieejj´́ttnnooÊÊccii  cczzyyttaanniiaa,,  ppiissaanniiaa
ii lliicczzeenniiaa..

Wyst´powanie coraz wi´k-
szej iloÊci przypadków, zwiàza-
ne jest nie tylko z coraz
lepszym przygotowaniem na-
uczycieli w kierunku obserwo-
wania wyst´pujàcych deficy-
tów rozwojowych u dzieci, ale
równie˝ ze wzgl´du na posze-
rzenie mo˝liwoÊci i sposobów
diagnozowania w poradniach
psychologiczno-pedagogicz-
nych. JednoczeÊnie powstajà
nowe niepubliczne placówki,
specjalizujàce si´ w diagnozie
oraz prowadzeniu terapii dzie-
ci i m∏odzie˝y a nawet doros∏ych osób. Pomimo popularyzacji
problematyki tematu, nadal roÊnie liczba dzieci, u których ob-
serwuje si´ podobne problemy. Nasuwa si´ pytanie, w jaki spo-
sób uczyç dziecko, które samo nie potrafi przyswoiç nauki zgod-
nej z oczekiwaniami podstawy programowej?

Z wykszta∏cenia jestem pedagogiem i pracuj´ m. in. w szko-
le podstawowej, prowadzàc zaj´cia korekcyjno-kompensacyj-
ne a od d∏u˝szego czasu interesuj´ si´ problematykà trudno-
Êci w uczeniu si´ dzieci i m∏odzie˝y. Korzystajàc z w∏asnego
doÊwiadczenia chcia∏abym przybli˝yç tematyk´ zaburzenia oraz
przedstawiç pierwsze symptomy w zachowaniu dziecka, któ-
re powinny nas zaniepokoiç i byç sygna∏em do wdro˝enia od-
powiedniego wsparcia dla dziecka a tak˝e, kiedy zwróciç si´
do profesjonalisty w celu otrzymania specjalistycznej pomo-
cy. Pierwsze symptomy mo˝emy zaobserwowaç ju˝ w dzieciƒ-

stwie i odpowiednio wspomagajàc rozwój dziecka, praktycz-
nie ograniczyç je do minimum w takim stopniu aby nasza po-
ciecha z radoÊcià chcia∏a ucz´szczaç do szko∏y, nie ponoszàc
ciàg∏ej pora˝ki, która ma niewàtpliwy wp∏yw na rozwój spo-
∏eczny i emocjonalny dziecka.

Osoby z dysleksjà rozwojowà zazwyczaj przejawiajà zabu-
rzenia funkcji motorycznych, majà trudnoÊci z powtórzeniem
czynnoÊci zwiàzanych z sekwencjami i ciàgami, z przypomnie-
niem wczeÊniej wyuczonych treÊci na pami´ç a nawet naucze-
niem tabliczki mno˝enia czy te˝ nazwaniem miesi´cy w odpo-
wiedniej kolejnoÊci.

JeÊli ju˝ w wieku niemowl´cym, zauwa˝ysz, ˝e Twoje dziec-
ko ma trudnoÊci w rozwoju motorycznym i opanowaniu mowy,
wspomagaj jego rozwój w ka˝dym momencie ˝ycia. Zach´caj
do ró˝nych aktywnoÊci fizycznych poprzez zabaw´ np.: w tur-
lanie z mamà, wykorzystuj sytuacj´ spaceru do motywowania
dziecka, aby naÊladowa∏o dêwi´ki us∏yszane z otoczenia, roz-
budzaj jego zainteresowanie Êwiatem poprzez kontakt z rówie-
Ênikami ale równie˝ prezentujàc zabawki przeznaczone
do wielozmys∏owego nauczania dziecka (manipulacyjne,
dêwi´kowe, posiadajàce ró˝ne faktury, kszta∏ty i kolory itp.).

JeÊli nadal nie widzisz ˝adnych post´pów w rozwoju dziecka,
udaj si´ do specjalisty aby wykluczyç problemy zwiàzane z wi-
dzeniem i s∏yszeniem oraz rozwojem motorycznym dziecka.

Ka˝dy chce odnosiç sukcesy i nie byç najgorszym w grupie,
zatem jeÊli mo˝emy wspieraç nasze dziecko wspomagajàc je-
go rozwój, zach´cam goràco do podj´cia dzia∏aƒ o których po-
staram si´ szerzej opisaç w kolejnych cz´Êciach artyku∏u pre-
zentowanego w dalszych numerach. Tematem nast´pnego ar-
tyku∏u b´dzie dysleksja – trudnoÊci w czytaniu.

JeÊli w artyku∏ach nie znajdà si´ odpowiedzi na nurtujàce
Paƒstwa pytania, zach´cam do kontaktu za poÊrednictwem pro-
wadzonej przeze mnie Grupy Wsparcia dla rodziców:
tel. 792 882 725. nn  Alina Meisner

Mgr ALINA MEISNER
pedagog, terapeuta r´ki II°, 
trener wspomagania, terapeuta TUS. 
Pracuje w Szkole Podstawowej w Łajskach, 
gdzie prowadzi zaj´cia korekcyjno-kompensacyjne.

ssppeeccjjaalliissttaa

Specyficzne trudnoÊci w uczeniu si´ sà zabu-
rzeniem długotrwale utrudniajàcym dziecku na-
uczenie płynnego czytania, pisania, liczenia i nie
mo˝na ich uzasadniç brakiem mo˝liwoÊci inte-
lektualnych lub niewłaÊciwym uczeniem. Nazy-
wane sà cz´sto dysleksjà rozwojowà.
Dysleksja rozwojowa jest terminem nadrz´d-
nym dla okreÊlenia specyficznych zaburzeƒ
w uczeniu si´ i mogà si´ na nià składaç:
1. Dysleksja – trudnoÊci w czytaniu.
2. Dysortografia – brak umiej´tnoÊci popraw-

nego ortograficznie zapisywania wyrazów.
3. Dysgrafia – nieczytelne lub nieestetyczne pi-

smo.

4. Dyskalkulia – specyficzne zaburzenia w ucze-
niu si´ matematyki.

Z dysleksjà rozwojowà mogà współwyst´po-
waç:
• SLI – specyficzne zaburzenia j´zykowe.
• Zespół Aspergera – zaburzenie ze spektrum

autyzmu.
• ADD i ADHD – deficyt uwagi, cz´sto tak˝e

z nadpobudliwoÊcià psychoruchowà.
• Dyspraksja – zaburzenie zwiàzane z ucze-

niem si´, planowaniem i przewidywaniem ru-
chu.

èródło: Marta Badowska, 
„Jestem rodzicem dziecka z dysleksjà„

SSPPEECCYYFFIICCZZNNEE  TTRRUUDDNNOOÂÂCCII  WW  UUCCZZEENNIIUU  SSII¢¢ Jak dowiodły badania naukowe prowadzone
od lat 80, dysleksja rozwojowa ma podło˝e bio-
logiczne. Jest uwarunkowana genetycznie, a wi´c
dziedziczona. Mo˝e te˝ byç spowodowana
zmianami w centralnym układzie nerwowym,
wywołanymi nieprawidłowym rozwojem 
w okresie prenatalnym (cià˝y) i oddziaływaniem
szkodliwych czynników w okresie porodu
i po urodzeniu (np. niedotlenienie mózgu, wy-
lewy wskutek p´kni´cia naczyƒ krwionoÊnych).
Stwierdzenie dysleksji rozwojowej wymaga wie-
lospecjalistycznej diagnozy (psycholog, pedagog,
logopeda).

èródło: Marta Bogdanowicz, Renata Czabaj 
„Jestem rodzicem dziecka z dysleksjà”.

Zaj´cia z ceramiki wspomagajà rozwój
koordynacji wzrokowo- ruchowej
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LLiicceeuumm  ww  KKoommoorrnniiccyy  hhiissttoorryycczznniiee  ii  bbeezzppiieecczznniiee

Âwi´ta w szkołach
i przedszkolach

W zwiàzku z zamkni´ciem szkó∏ i przejÊciem na tryb nauki
zdalnej mog∏oby si´ wydawaç, ˝e uczniowie i nauczyciele
koncentrujà si´ wy∏àcznie na realizacji zaj´ç dydaktycznych,
obj´tych podstawà programowà. Jak si´ jednak okazuje, ko-
rzystanie z nowych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych umo˝liwi∏o uczniom Liceum w Komornicy udzia∏ w bar-
dzo interesujàcych pozalekcyjnych projektach, dzi´ki któ-
rym mogli pog∏´biç swojà wiedzy i rozwinàç zainteresowania.

W ramach zdalnego nauczania przedmiotów prawniczych
w listopadzie oraz grudniu 2020 roku dla klas o profilu praw-
niczym i policyjnym zorganizowano wspólnie z Minister-
stwem SprawiedliwoÊci cykl wyk∏adów online, poÊwi´conych
tematyce obrony koniecznej, stanu wy˝szej koniecznoÊci
oraz post´powania karnego. W wyk∏adach wzi´li udzia∏
uczniowie klas I – III.

Kolejne przedsi´wzi´cie zosta∏o przygotowane przez
Fundacj´ La Fontaine i Mazowieckie Centrum Polityki Spo-
∏ecznej. Projekt „M∏odzi – odpowiedzialni za kó∏kiem”, mia∏

na celu podniesienie ÊwiadomoÊci m∏odych kierowców oraz
uczniów nieposiadajàcych jeszcze prawa jazdy, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem zagro˝eƒ zwiàzanych z prowadzeniem
pojazdów pod wp∏ywem Êrodków psychoaktywnych oraz te-
go prawnymi konsekwencjami.W cyklu warsztatów i wyk∏a-
dów dotyczàcych tej tematyki, prowadzonych przez psycho-
loga, terapeut´ uzale˝nieƒ, instruktora jazdy i prawnika,
wzi´li udzia∏ uczniowie klas trzecich.

Tu˝ przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia w ramach lekcji
historii uczniowie naszej szko∏y uczestniczyli równie˝
w niezwyk∏ych zaj´ciach online prowadzonych przez pracow-
ników Instytutu Pami´ci Narodowej. Przybli˝y∏y one obcho-
dzenie Âwiàt w okupowanej Polsce w latach 1939–1945.
Uczniowie dowiedzieli si´ m.in. jak wyglàda∏a Wigilia w do-
mach i za drutami obozów koncentracyjnych. Uczestnicy
mieli mo˝liwoÊç poznaç wspomnienia wi´êniów niemieckich
obozów koncentracyjnych, gdzie pod rygorem kar potajem-
nie dzielili si´ drobinkami chleba, który symbolizowa∏ op∏a-

tek, Êpiewali kol´dy Êciszonym g∏osem, marzyli o wolnoÊci.
Szczególnie dla klas wojskowych interesujàca okaza∏a si´
Wigilia wÊród oficerów, którzy w obozach sowieckich sp´-
dzali ten szczególny czas Êwiàt w 1939 r. Polscy oficerowie
nie zdawali sobie sprawy, ˝e nie do˝yjà do nast´pnej Wigi-
lii, poniewa˝ zostanà zamordowani w kwietniu 1940 r. w Ka-
tyniu. Dzi´kujemy nauczycielom, którzy zaanga˝owali si´
w organizacj´ zaj´ç oraz zach´cili m∏odzie˝ do licznego
udzia∏u. nn Anna Sołodko

Tegoroczne ferie zimowe pod wieloma
wzgl´dami by∏y zupe∏nie inne ni˝ te
ubieg∏oroczne. Nie by∏o obozów, nie by∏o jazdy
na nartach i wycieczek w góry. Dzieci sp´dzi∏y
ten czas w gronie rówieÊników na pó∏koloniach
w swoich szko∏ach, doskonale si´ przy tym
bawiàc. 

Szko∏a Podstawowa w Skrzeszewie przygotowa∏a mnóstwo
atrakcji i zabaw – dzieƒ z Lego, dyskoteka karnawa∏owa z wy-
konaniem masek, szukanie tropów zwierzàt na Êwie˝ym Ênie-
gu, lepienie ba∏wana, szkolne podchody, plener malarski oraz
konkursy. Ka˝dego dnia dzieci mog∏y za˝ywaç sporej daw-
ki ruchu, uczestniczàc w sportowej rywalizacji na Êwie˝ym
powietrzu. Po ca∏odziennych woja˝ach na uczestników cze-
ka∏y smaczne i zdrowe posi∏ki przygotowywane przez szkol-
nà kuchni´.

Aktywnie zimowà przerw´ od nauki mogli równie˝ sp´-
dziç uczniowie Szko∏y Podstawowej w Janówku Pierwszym.
Turniej tenisa sto∏owego, pi∏karzyki, gry planszowe i karcia-
ne – to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowali wycho-
wawcy. Dzieciaki mog∏y si´ zm´czyç w sali gimnastycznej
podczas zaj´ç ruchowych. W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´
Dniem Babci i Dziadka m∏odzie˝ mog∏a pobawiç si´ w kom-
ponowanie zapachów, kolorów i kszta∏tów, tworzàc myde∏ka
glicerynowe. Sporym zainteresowaniem cieszy∏o si´ spotka-
nie z iluzjonistà, który zorganizowa∏ pokaz efektownych tric-
ków, a przy okazji zagra∏ i zachwyci∏ uczniów, wprowadza-
jàc ich w czas karnawa∏u.

Wisienkà na torcie tak aktywnego tygodnia ferii w szko-
le by∏ seans filmowy, któremu towarzyszy∏ s∏odki pocz´stu-
nek i – jak to w kinie bywa – popcorn.

Zainteresowanie uczniów tak zorganizowanà formà ferii
w szkole pokaza∏o, ˝e mo˝na sp´dziç w niej czas bezpiecz-
nie, aktywnie i z przyjemnoÊcià. nn

FFeerriiee  iinnnnee  
nnii˝̋  zzwwyykkllee

PPrrzzeeddÊÊwwiiààtteecczznnyy  ookkrreess
ww sszzkkoo∏∏aacchh  ii pprrzzeeddsszzkkoollaacchh
uupp∏∏yywwaa  zzaazzwwyycczzaajj
nnaa pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiuu
pprrzzeeddssttaawwiieeƒƒ  zz kkooll´́ddaammii,,
rroobbiieenniiuu  oozzddóóbb,,  kkoonnkkuurrssóóww,,
nnaa ssppoottkkaanniiaacchh  ii ˝̋yycczzeenniiaacchh..  

Mimo pandemicznego czasu, podczas którego nie
mogliÊmy czynnie uczestniczyç we wszystkich
atrakcjach przygotowanych przez uczniów szkó∏
i przedszkoli, Ci wraz z wychowawcami i opieku-
nami starali si´, by atmosfera zbli˝ajàcych si´
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia by∏a taka, jak w latach ubieg∏ych.

KKoonnkkuurrss  nnaa nnaajjppii´́kknniieejjsszzàà  bboommbbkk´́  
25 przedszkolaków ze Skrzeszewa wzi´∏o udzia∏ w konkur-
sie na najpi´kniejszà bombk´. Nietuzinkowe prace zrobio-
no mi´dzy innymi w kszta∏cie globusa, z szyszek, czy te˝
ze starej ˝arówki. Komisja konkursowa mia∏a nie lada
orzech do zgryzienia z wyborem najpi´kniejszej pracy, dla-
tego ka˝dy uczestnik konkursu zosta∏ nagrodzony ksià˝-
kami i dyplomami, a bombki zdobià przedszkolne wn´trza,
gdzie je wyeksponowano. nn Ewa Wiechowicz

PPrrzzeeddssttaawwiieenniiaa  ii „„ZZaacczzaarroowwaannee  ÂÂwwii´́ttaa””
Dzieci z ka˝dej grupy z Przedszkola Samorzàdowego nr 1
w Wieliszewie przygotowa∏y przedstawienia z okazji Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia. Nie oby∏o si´ bez upominków i r´cznie
robionych dekoracji.Wierszyki i piosenki zosta∏y zarejestro-
wane i przes∏ane rodzicom, którzy w tym roku nie mogli oso-
biÊcie obejrzeç poczynaƒ swoich ma∏ych artystów.

Jak co roku nauczyciele placówki zaprezentowali spek-
takl dla swoich podopiecznych pt. „Âwiàteczny prezent”,
z którego dzieci wynios∏y lekcj´ o tym, ˝e warto byç dobrym
i mieç przy sobie przyjació∏. W przedszkolu odby∏ si´ rów-
nie˝ Gminny Konkurs Plastyczno-Techniczny „Zaczarowa-
ne Âwi´ta”, w którym wzi´∏o udzia∏ 80 prac.
Zwyci´zcami konkursu zostali:
• w kategorii „Kartka Êwiàteczna”: I m. Fabian Burza – SP

nr 1 ¸ajski, II m. ¸ucja Górska – PS nr 1 Wieliszew, III m.
Laura ¸uniewska – PS nr 1 Wieliszew,

• w kategorii „Ozdoba Êwiàteczna”: I m.Aleksandra Kowal-
czyk – SP w Olszewnicy Starej oraz Karina Zakolska – PS
nr 1 Wieliszew, II m. Olaf Ulikowski – SP nr 1 ̧ ajski, III m.
Zofia Kardyka – PS nr 1 Wieliszew.
Konkurs wsparli i ufundowali nagrody: wójt Gminy Wie-

liszew Pawe∏ Kownacki, dyrektor CUW Jacek Banaszek oraz
w∏aÊciciel firmy SOVPOL Krzysztof Stankiewicz.

nn Marta Wróbel

RRaazzeemm  nnaa ÂÂwwii´́ttaa  
Okres przedÊwiàteczny to czas, w którym powinno si´ pa-
mi´taç o innych, co pokazali uczniowie Szko∏y Podstawo-
wej im. J. Wybickiego w Janówku Pierwszym. Uczniowie
wraz z najbli˝szymi przy∏àczyli si´ do akcji MEN „Razem
na Âwi´ta”. W ramach akcji odby∏a si´ zbiórka dla rodzin
potrzebujàcych pomocy pod nazwà „Sercem wspieramy,
czynem pomagamy!”. Jak co roku wzi´li w niej udzia∏ nie
tylko uczniowie wraz z rodzinami, ale tak˝e absolwenci
szko∏y. Ponadto uczniowie na zaj´ciach z plastyki podczas
nauki zdalnej wykonali pi´kne kartki Êwiàteczne, które
wraz ze s∏odkimi upominkami i ˝yczeniami trafi∏y do pen-
sjonariuszy Domu Opieki „Marion” z Krubina.

nn Milena Wielechowska

OOnn--lliinnee  ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee
Zamiast corocznego spotkania przedÊwiàtecznego w szkol-
nym gronie z zaproszonymi goÊçmi, podczas którego ucznio-
wie wystawiajà przedstawienie i Êpiewajà kol´dy, w Szko-
le Podstawowej w Skrzeszewie odby∏ si´ monta˝ s∏owno-
-muzyczny. Pod kierunkiem paƒ Elizy Tomaszewskiej
i Anety Nasalskiej uczniowie recytowali wiersze, Êpiewa-
li i grali kol´dy. Ca∏oÊç mo˝na jeszcze obejrzeç na stronie
szko∏y pod linkiem:http://spskrzeszew.wieliszew.pl/szko-
la_podstawowa/aktualnosci/2020_2021/1119/

Ten przedÊwiàteczny, mimo ˝e pandemiczny czas, up∏y-
nà∏ pod znakiem radoÊci. Wydarzenia zorganizowane
w szko∏ach i przedszkolach da∏y dzieciom, nauczycielom
i rodzicom namiastk´ Êwiàtecznej, bliskiej i radosnej at-
mosfery. nn



A.S. Kiedy dosta∏aÊ swój pierwszy rower i co to by∏ za rower?
D.O. Swój pierwszy rower dosta∏am w wieku 12 lat. Nie pami´tam
ju˝ jakiej firmy by∏, ale pami´tam, ˝e by∏ zielony i bardzo ci´˝ki.

A.S. Jak si´ rozpocz´∏a Twoja pasja jazdy na rowerze?
D.O. Odkàd pami´tam, jazda na rowerze sprawia∏a mi du˝o przy-
jemnoÊci, ale tak naprawd´ moja przygoda z rowerem rozpocz´∏a
si´ ca∏kiem niedawno, bo w 2016 roku. To w∏aÊnie wtedy zakupi-
∏am swój pierwszy „powa˝ny” rower, chocia˝ sprz´t nale˝a∏ raczej
do tych z dolnej pó∏ki.

Poczàtkowo odbywa∏am bezcelowe, kilkunastokilometrowe prze-
ja˝d˝ki po okolicy- takie dla zaj´cia czasu wolnego.

Wraz ze wzrostem kondycji przeja˝d˝ki stawa∏y si´ coraz d∏u˝-
sze, radoÊç z jazdy coraz wi´ksza, a odkrywanie okolicznych zaka-
marków uÊwiadomi∏o mi, ˝e rower daje t´ niesamowità mo˝liwoÊç
dotarcia tam, gdzie prawdopodobnie nie dotar∏abym nigdy podczas
pieszej w´drówki czy podró˝ujàc innymi Êrodkami transportu.

Poniewa˝ od zawsze fascynowa∏y mnie podró˝e, postanowi∏am
po∏àczyç te dwie przyjemnoÊci- i tak zacz´∏o si´ moje poznawanie
Êwiata z perspektywy dwóch kó∏ek.

Oprócz niezliczonych wypraw na terenie Polski, zw∏aszcza w po-
∏udniowà cz´Êç kraju, do tej pory uda∏o mi si´ odwiedziç rowerem
kraje takie jak: Austria,W∏ochy, Albania, Czarnogóra, BoÊnia i Her-
cegowina, Jordania oraz w tym roku Chorwacja, która jak dotàd
jest najfajniejszà z moich wypraw.

W kwietniu 2018 roku podczas rowerowego spotkania jeden ze
znajomych namówi∏ mnie do spróbowania swoich si∏ w amator-
skim wyÊcigu na rowerze górskim. Bez ̋ adnego przygotowania ju˝
nast´pnego dnia sta∏am na linii startu i bardzo szybko przekona-
∏am si´ o tym, ˝e to zupe∏nie co innego ni˝ turystyka rowerowa. To
nie by∏ czas na podziwianie i zachwycanie si´ krajobrazami, a czas
na walk´ z samà sobà i ze s∏aboÊciami. Adrenalina zwiàzana ze Êci-
ganiem zdecydowanie wciàga i sprawia, ˝e stawiam sobie ciàgle
nowe wyzwania.

Âcigaç si´ amatorsko zacz´∏am na dystansach 20- 30 kilometro-
wych, z czasem na d∏u˝szych 50- 70 kilometrowych, ale dla mnie
to ciàgle by∏o za ma∏o. Chcia∏am jechaç dalej, d∏u˝ej. Zrozumia-
∏am, ˝e to nie tylko si∏a w nogach, ale g∏ównie wytrzyma∏oÊç orga-
nizmu pozwala mi na przeje˝d˝anie d∏ugich tras bez uczucia zm´-
czenia. Po ponad 3 latach jazdy na rowerze górskim postanowi∏am
spróbowaç troch´ innego kolarstwa i zdecydowa∏am si´ na zakup
roweru szosowego. Z roweru górskiego nie zrezygnowa∏am- je˝d˝´
na jednym i na drugim, w zale˝noÊci od nawierzchni trasy, warun-
ków atmosferycznych, ale to na rowerze szosowym zdecydowanie
wygodniejsze sta∏o si´ pokonywanie coraz d∏u˝szych dystansów, co

w sezonie 2020 da∏o mi mo˝li-
woÊç wystartowania w najwi´k-
szych polskich wyÊcigach ultrakolarstwa, czyli w wyÊcigach d∏u-
godystansowych.

A.S. Ka˝dy umie jeêdziç na rowerze, to jeden ze Êrodków trans-
portu, ale pozwala on równie˝ szlifowaç kondycj´. Czym jest dla
Ciebie rower?
D.O. Jest takie powiedzenie: „Rower ma dusz´. JeÊli go pokochasz,
da Ci emocje, których nigdy nie zapomnisz”. I ja w∏aÊnie w ten spo-
sób do tego podchodz´. Dla mnie rower to nie tylko sprz´t, kawa-
∏ek aluminium czy karbonu na dwóch kó∏kach, ale przyjaciel. Jaz-
da na rowerze mnie uspokaja i daje ogromne poczucie wolnoÊci,
daje mo˝liwoÊç poznania mnóstwa fantastycznych ludzi, a przede
wszystkim daje mi mo˝liwoÊç spe∏niania w∏asnych marzeƒ.

A.S. Twoje najwi´ksze sukcesy?
D.O. Aktualnie, jako zawodnik klubu Wieliszew Heron Team, bio-
r´ udzia∏ w amatorskich wyÊcigach.

Odkàd zacz´∏am si´ Êcigaç, sukcesem dla mnie jest ukoƒczenie
ka˝dego wyÊcigu, bez wzgl´du na miejsce, na którym dotr´ do me-
ty, chocia˝ nie ukrywam, ˝e to te, kiedy udaje si´ „wjechaç” na po-
dium, sprawiajà du˝o wi´cej satysfakcji.

Koƒczàc sezon 2020, uda∏o mi si´ zajàç 2 miejsce w klasyfikacji
generalnej open kobiet w Pucharze Polski w ultramaratonach ko-
larskich non- stop (zaliczajàc 4 wyÊcigi d∏ugodystansowe powy-
˝ej 500 km ka˝dy). Dla mnie jako debiutanta w tego typu zawo-
dach ogromnym sukcesem by∏o przejechanie ka˝dego z etapów w wy-
znaczonym limicie czasowym, a zaj´cie tak dobrego miejsca
utwierdzi∏o mnie w przekonaniu, ˝e w∏asne granice sà po to, by je
przekraczaç.

A.S. Ile najwi´cej przejecha∏aÊ w ciàgu doby i za jednym zama-
chem?
D.O. W ciàgu doby – oko∏o 500- 600 kilometrów, wliczajàc w ten
czas postoje na posi∏ek i toalet´. JeÊli chodzi o jazd´ za jednym za-
machem – by∏ to ultramaraton kolarski Ba∏tyk- Bieszczady Tour
w sierpniu 2020 roku. W formule non- stop przejecha∏am dok∏ad-
nie 1016,99 km startujàc z promu Bielik w ÂwinoujÊciu, a koƒczàc
po 48 godzinach i 31 minutach w Ustrzykach Górnych w Bieszcza-
dach (z czego sama jazda zaj´∏a mi 39 godzin i 2 minuty).

A.S. Skàd pomys∏ na tak d∏ugie zawody?
D.O. Pokonywanie d∏ugich dystansów zawsze sprawia∏o mi du˝o
radoÊci. NiegdyÊ niewyobra˝alne dla mnie przejechanie na rowe-

rze 100-200 km sta∏o si´ dla mnie klasycznà przeja˝d˝kà, a poj´-
cie „d∏ugiej trasy” szybko zmienia∏o si´ o dodatkowe kilometry. Po-
zna∏am wielu ultrakolarzy, którzy zafascynowali mnie swoimi opo-
wiadaniami, swoimi osiàgni´ciami, dali du˝o wskazówek i moty-
wacji.Wi´c czemu ja mia∏abym nie spróbowaç, skoro to uwielbiam
i nic nie stoi na przeszkodzie? Codzienna jazda na dystansach ul-
tra to bardzo cz´sto jazda z samym sobà. Na zawodach dodatko-
wym komfortem jest to, ˝e na trasie jest znacznie wi´cej osób, lu-
dzi realizujàcych t´ samà pasj´, z którymi mo˝na zamieniç kilka
s∏ów w trasie lub na punktach kontrolnych, ludzi którzy ch´tnie
pomogà w razie awarii czy innych problemów. Startujàc jako de-
biutant, nie by∏am nastawiona na rywalizacj´ i miejsce w czo∏ów-
ce, a na sprawdzenie samej siebie- jak du˝y wysi∏ek jest w stanie
znieÊç mój organizm, jakie sà moje granice wytrzyma∏oÊci zarów-
no fizycznej, jak i psychicznej. Na Êciganie przyjdzie czas..:)

A.S. Jak si´ przygotowujesz do zawodów?
D.O. Poniewa˝ sà to dopiero moje poczàtki w tej dyscyplinie, sta-
ram si´ s∏uchaç i wykorzystywaç jak najwi´cej rad od doÊwiadczo-
nych zawodników.

Nie wspó∏pracuj´ z prywatnym trenerem, nie je˝d˝´ wed∏ug roz-
pisanego planu treningowego. Moje przygotowanie fizyczne pole-
ga wy∏àcznie na systematycznej jeêdzie, co pozwala mi utrzymy-
waç kondycj´ na dobrym poziomie i pokonywaç d∏ugie trasy. Sta-
ram si´ jeêdziç w ró˝nym terenie- od p∏askiego po górzysty, oraz
w ró˝nych warunkach atmosferycznych – podczas upa∏ów, silne-
go wiatru, w deszczu… Pozwala mi to przygotowaç si´ psychicz-
nie. Terminy zawodów ustalane sà na ponad pó∏ roku wczeÊniej
i o ile przebieg trasy, w∏àcznie z ukszta∏towaniem terenu, jest zna-
ny zawodnikom na d∏ugi czas przed startem, to nigdy nie wiado-
mo, z jakà pogodà przyjdzie si´ zmierzyç na trasie, a jazda po-
nad 500 km w deszczu lub pod wiatr nie nale˝y do zbyt komfor-
towych.

Bardzo wa˝ne jest tak˝e przygotowanie techniczne. Sprawny ro-
wer to podstawa, dlatego przed ka˝dym startem sprz´t w´druje do za-
przyjaênionego serwisu na przeglàd i ewentualne poprawki. Dobre
oÊwietlenie (na tak d∏ugich trasach jazda nocà jest nieunikniona),
nawigacja, zapasowa d´tka, pompka, klucze, powerbank, cienka
kurtka przeciwdeszczowa, karta kontrolna zawodnika, banan, bi-
don z izotonikiem i mo˝na ruszaç w tras´!

A.S. Co jesz podczas tak d∏ugich tras?
D.O. Ju˝ na dwa dni przed startem staram si´ jeÊç du˝o wi´cej ni˝
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Rower ma dusz´…
RRoowweerr  mmaa  pprraawwiiee  kkaa˝̋ddyy,,  pprraawwiiee  kkaa˝̋ddyy  uummiiee  nnaa nniimm  jjeeêêddzziiçç,,
cczzeeggoo  ssii´́  ppooddoobbnnoo  nniiee  zzaappoommiinnaa..  NNiiee  kkaa˝̋ddyy  jjeeddnnaakk  ddaa  rraadd´́
pprrzzeejjeecchhaaçç  nnaa nniimm  ppoonnaadd 11000000  kkiilloommeettrróóww  nnoonn  ssttoopp..  
OO nniieezzaappoommnniiaannyycchh  ddoozznnaanniiaacchh,,  ffaassccyynnaaccjjii  ppooddrróó˝̋aammii  nnaa ddwwóócchh
kkóó∏∏kkaacchh,,  sswwooiicchh  ssuukkcceessaacchh  ii aappeettyycciiee  nnaa wwii´́cceejj  rroozzmmaawwiiaammyy
zz 2299  lleettnniiàà  mmiieesszzkkaannkkàà  ssààssiieeddnniieeggoo  CChhoottoommoowwaa  DDOORROOTTÑÑ  
OORR¸̧OOWWSSKKÑÑ –– zzaawwooddnniicczzkkàà  kklluubbuu  WWiieelliisszzeeww  HHeerroonn  TTeeaamm..  

Dorota jest absolwentkà studiów na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnoÊcià hote-
larstwo i gastronomia. Turystyka w po∏àczeniu z jazdà na rowerze przerodzi∏a si´ w ogrom-
nà pasj´, hotelarstwo i gastronomia zaÊ od wielu lat towarzyszy jej w ˝yciu zawodowym.
Od ponad 4 lat pracuje jako barista i pracownik dzia∏u administracji hotelowej.

Medale pucharu Polski

Wieliszewski Crossing
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zazwyczaj. Ma∏ymi porcjami, ale cz´sto, dostarczam organizmowi jak najwi´-
cej w´glowodanów (w postaci makaronu, ry˝u czy moich ulubionych piero-
gów), które organizm magazynuje i wykorzystuje podczas wysi∏ku.

Podczas zawodów posi∏ki zapewnione sà przez organizatora. Na trasie wy-
znaczone sà punkty kontrolne zawodników i w∏aÊnie w tym miejscu mo˝na
skorzystaç z pocz´stunku. Zazwyczaj sà to owoce (banany, jab∏ka, arbuz), ka-
napki, ciasta, batony i ˝ele energetyczne, a na wybranych punktach równie˝
ciep∏e posi∏ki (makaron z sosem, pierogi, zupa pomidorowa czy ̋ urek). Na ka˝-
dym punkcie kawa, herbata, woda i oczywiÊcie napoje izotoniczne do uzupe∏-
nienia bidonów. Ja zazwyczaj wybieram kanapk´ lub suchy makaron posy-
pany cukrem, kawa∏ek ciasta dro˝d˝owego, w kieszonk´ koszulki zabieram ba-
nana lub baton, uzupe∏niam bidony i jad´ do kolejnego punktu kontrolnego.

A.S. Ile kilometrów dziennie jeêdzisz na rowerze?
D.O. Bardzo ró˝nie, wszystko zale˝y od iloÊci obowiàzków i pracy. W dni wol-
ne w okresie letnim je˝d˝´ od 100 do 300 kilometrów, w okresie zimowym je˝-
d˝´ krótsze trasy, ok. 50 kilometrów. W czasie urlopu od 30 do 100 km, wte-
dy bardziej skupiam si´ na podziwianiu miejsca, w którym jestem i widoków
ni˝ cyferek na liczniku. W ciàgu ostatniego roku przejecha∏am dok∏ad-
nie 14810 km. JeÊli by podzieliç to na wszystkie dni w roku, wysz∏oby ok. 40 km
dziennie.

A.S. Pokonujesz bardzo d∏ugie dystanse. Co czujesz, kiedy jedziesz kolejnà
godzin´ na rowerze? O czym wtedy myÊlisz?
D.O. Jadàc kolejnà godzin´ czuj´, ˝e to kolejna godzina z mojego ˝ycia. w któ-
rej robi´ to, co kocham. JeÊli jad´ sama, czasem rozmyÊlam o rzeczach dla mnie
wa˝nych, a czasem o b∏ahostkach. Czasem snuj´ dalekie plany na przysz∏oÊç,
a czasem po prostu zastanawiam si´, co zjeÊç na obiad kolejnego dnia. Zda-
rza mi si´ zapominaç, ˝e jad´ na rowerze, tak jakby moje nogi by∏y zaprogra-
mowane na ciàg∏e peda∏owanie.

A.S. Jak walczysz ze snem i zm´czeniem?
D.O. Zm´czenia raczej nie odczuwam. Kryzysy sennoÊci przychodzà. Po kil-
kunastu lub kilkudziesi´ciu godzinach sp´dzonych na siode∏ku mnie zazwy-
czaj dopadajà nad ranem, kiedy wstaje s∏oƒce. Staram si´ wtedy nie myÊleç,
ile jeszcze kilometrów przede mnà, a skupiç si´ na drodze i na tym, ˝eby nie
wjechaç pod przeje˝d˝ajàce samochody. Du˝ym ratunkiem jest krótka rozmo-
wa z innym zawodnikiem lub nawet z samym sobà, ewentualnie mocna ka-
wa na punkcie kontrolnym. W takim momencie trzeba myÊleç pozytywnie,
a kryzys sam przejdzie.

A.S. Czy rodzina i przyjaciele podzielajà Twojà pasj´?
D.O. Tak, myÊl´, ˝e mnie rozumiejà, chocia˝ na pewno martwià si´, gdy re-
alizuj´ swój kolejny szalony pomys∏ na wyjazd z rowerem w nieznane lub gdy
opowiadam im o d∏ugoÊci kolejnego maratonu, który mam zamiar przejechaç.
Du˝a cz´Êç moich znajomych to ludzie z tego samego Êrodowiska, w mniej-
szym lub wi´kszym stopniu zakr´ceni rowerowo, wi´c doskonale rozumiejà
mojà pasj´. W trakcie ultramaratonu ka˝dy zawodnik wyposa˝ony jest w na-
dajnik GPS, dzi´ki któremu na stronie internetowej na bie˝àco mo˝na Êledziç
mojà lokalizacj´. Rodzina i grono znajomych kibicujà i dopingujà „wirtual-
nà kropk´” na mapie, wysy∏ajàc wiadomoÊci. Wiem, ˝e mnie wspierajà i da-
je mi to ogromnà dawk´ motywacji.

A.S. Twoje cele i marzenia zwiàzane z tym sportem?
D.O. Niestety, teraz kiedy wyjazdy i imprezy sportowe stojà ciàgle pod zna-
kiem zapytania, ci´˝ko jest cokolwiek zaplanowaç. Na chwil´ obecnà celem
na ten rok jest ponowne przejechanie ca∏ego cyklu Pucharu Polski w ultra-
maratonach kolarskich i pobicie w∏asnych rekordów. A marzeniem? Jest kil-
ka miejsc, które chcia∏abym odwiedziç- z rowerem oczywiÊcie, ale chyba naj-
bardziej w∏oskie Dolomity oraz Portugali´...

A.S. Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ dalszej realizacji pasji, pomys∏ów w jak
najszybszym czasie.

nn Rozmawiała Anna Szlendak
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